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A. GENEL TANITIM  

• Üniversitenin adı : Ege Üniversitesi 

• Rektörün adı :   Prof. Dr. Candeğer YILMAZ 

• Fakültenin adı :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

• Dekanın adı :  Prof. Dr. Serhat BOR 

 

• Özdeğerlendirme komitesi üyelerinin ad ve görevleri:  

Dekan: Prof. Dr. Serhat Bor 

Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı: Prof. Dr. Münevver Erdinç 

Özdeğerlendirme Koordinatörü: Prof. Dr. Selda Erensoy 

 

I. “Amaç ve hedefler,  Eğitim programı” Grubu 

1. Prof. Dr. Lütfiye Kanıt 

2. Prof. Dr Nilgün Kültürsay 

3. Prof. Dr Süreyya Özbek 

4. Prof. Dr Kemal Öztekin  

5. Prof. Dr Taner Akalın 

6. Doç. Dr. Meltem Çiçeklioğlu 

7. Yrd. Doç. Dr. Sürel Karabilgin  

8. Dr. Elif Sıla Törün 

9. Ar. Gör. Dr. Arzu Bayram (Ege Tıp Fakültesi mezunu Asistan Dr.) 

10. Mustafa Çınar (5. sınıf eğitim öğrenci temsilcisi) 

11. Hasan Biçer (4. sınıf öğrencisi) 

12. Çağın Tanrıverdi (1. sınıf eğitim öğrenci temsilcisi) 

 

II. “Öğrencilerin değerlendirilmesi (Ölçme Değerlendirme)”  Grubu 

1. Prof. Dr Ziya Alkan (önceki Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı) 

2. Prof. Dr Figen Gökçay 

3. Prof. Dr Cemil Gürgün 

4. Prof. Dr Süleyha Hilmioğlu 

5. Dr. Ayhan ÇalıĢkan 

6. Yonca Hacıoğlu (öğrenci, TürkMSIC) 

7. Ersin Uygun (5. sınıf öğrencisi) 
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III. “Öğrenciler” Grubu 

1. Prof. Dr Sibel Göksel  

2. Prof. Dr Rüçhan Sertöz 

3. Doç. Dr. Tansu Yamazhan 

4. Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüncü 

5. Servet Gökyar (Öğrenci ĠĢleri Bürosu ġefi) 

6. Aziz Can KILIÇ  (TÖK temsilcisi) 

7. Rıfat Saygın Altındağ (2. sınıf eğitim temsilcisi) 

 

IV. “Program değerlendirme” Grubu 

1. Prof. Dr Mahmut Çoker   

2. Prof. Dr Eser Sözmen 

3. Yrd. Doç. Dr. Kevser Vatansever 

4. Dr. Elif Tannur Öcal (Ege Tıp Fakültesi mezunu pratisyen hekim) 

5. Tunç TaĢbaĢ (4. sınıf öğrenci temsilcisi) 

6. Elif Ġlkay Yüce (3. sınıf eğitim öğrenci temsilcisi) 

 

V. “Öğretim elemanları” Grubu  

1. Prof. Dr YeĢim Kirazlı (Dekan Yardımcısı) 

2. Prof. Dr Aytül Önal 

3. Prof. Dr Cahide Aydın 

4. Prof. Dr Zeynep Burak  

5. Doç. Dr Ceyda Kabaroğlu 

6. Ar. Gör. Dr. Özer Özdemir (Asistan Dr.) 

 

VI. “Eğitsel kaynak ve olanaklar” Grubu  

1. Prof. Dr ġükran DARCAN  

2. Prof. Dr Ali Veral  

3. Prof. Dr Cumhur Gündüz 

4. Yrd. Doç. Dr. Hatice ġahin 

5. Serhat Dikmen (Kütüphane Ģefi) 

6. Recep Balık (6. sınıf temsilcisi) 
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VII. “Yönetim ve yürütme,  Sürekli yenilenme ve geliĢim“Grubu 

1. Prof. Dr Füsun Saygılı  

2. Prof. Dr Nevin Turgay 

3. Prof. Dr Figen Gökmen  

4. Dr. Alper BüyükakkuĢ (Fakülte Sekreteri) 

5. Y. HemĢ. Nilüfer Demiral 

6. Ali Fuat Oduncu (3. sınıf öğrencisi) 

 

• Ziyaret ekibi üyelerinin ziyaret öncesi iletiĢim kuracağı sorumlu kiĢinin adı, telefon, faks 

numarası ve e-posta adresi:  

Prof. Dr. Selda Erensoy.  

Tel. 232 390 3101 

GSM: 532 384 1003 

Faks: 

e-posta: selda.erensoy@ege.edu.tr,  

sld.erensoy@gmail.com 
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B1. ÖZDEĞERLENDĠRME ÖZETĠ 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Özdeğerlendirme Raporu (ÖDR) Hazırlama 

Komitesi, Fakültemizin Mezuniyet Öncesi Ulusal Tıp Eğitimi Standartlarını karĢılama 

durumunu incelemiĢtir. 

Amaç ve Hedefler doğrultusunda; EÜTF‟nin kurumsal misyon ve vizyonu eğitim ve 

araĢtırma öğelerini içerecek biçimde ifade edilmiĢtir. Ulusal ve uluslararası Tıp eğitimi amaç 

ve hedefleri göz önüne alınarak, özerk bir Ģekilde geniĢ paydaĢ katılımı ile  hazırlanmıĢ eğitim 

programı zemininde yetkinlik/yeterlik alanları ve mezunlardan beklenen yetkinlikler 

tanımlanmıĢtır. Toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik ve organ sistemlerine dayalı 

yatay ve dikey entegre, spiral anlayıĢla düzenlenmiĢ, çeĢitli mezuniyet hedeflerine dayalı 

öğretim yöntemlerinin kullanıldığı eğitim programı modeli kullanılmaktadır.  

Öğrencilerin Değerlendirilmesi için, Fakültemizde uygulanmakta olan ölçme-

değerlendirme yöntemlerinin ve ölçütlerinin belirlenmiĢ olduğu; eğitim programının amaç ve 

hedeflerini kapsayacak Ģekilde planlandığı, entegre öğrenmeyi desteklemek üzere farklı 

bileĢenleri bir araya getirerek çeĢitli değerlendirme yöntemleriyle uygulandığı görülmektedir.  

Öğrenciler ile ilgili olarak, öğrenci seçimi, alımı ve sayısı konularında belirlenmiĢ 

kurumsal kriterler ve hedefler vardır. Öğrenci temsilcileri, Eğitim Komisyonu, Fakülte 

Yönetim Kurulu gibi komisyonlara katılmaktadırlar. Öğrencilerimize gönüllü danıĢmanlık, 

burs ve yarı-zamanlı iĢ olanakları sağlanmaktadır.  

Sürekli ve sistematik olarak Program Değerlendirmesi yapılmaktadır. Girdi, süreç ve 

çıktı özellikleri ile öğrenme düzeyinin de değerlendirildiği sistemde sonuçlar paylaĢılmakta ve 

programın iyileĢtirilmesi, geliĢtirilmesi yönünde kullanılmaktadır.  

EUTF‟nin, Öğretim Elemanları / akademik kadro yapılanması ve geliĢimi ile ilgili 

eğitim, araĢtırma ve hizmet yükleri yanı sıra, mesleki etkinlikleri, yönetim ve temsil 

görevlerinin de değerlendirildiği plan ve politikası mevcuttur. 

Eğitsel kaynak ve olanaklar konusunda; eğitim modelinin gereği olan farklı eğitim 

yöntemlerine uygun yetkin bir kadro ve beceri, bilgisayar ve simüle hasta laboratuarları ile 

güçlü bir donanım vardır. 

Yönetim ve Yürütme değerlendirmesinde; akademik ve idari örgütlenme Ģeması ve 

üniversite ile iliĢkileri görev tanımlarıyla birlikte tanımlandığı görülmüĢtür..  

Sürekli Yenilenme ve GeliĢim; Fakültemizde tıp eğitimi, asistan eğitimi ve bilim 

üretimi gibi konularda projeler üretilerek yaĢama geçirilmektedir.  
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B2. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU HAZIRLAMA SÜRECĠ  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 01.09.2009 tarihinde Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon 

Kurulu‟na (UTEAK) baĢvuru yapmıĢtır. UTEAK tarafından 03.12.2009 tarihinde 

baĢvurumuzun kabul edildiği yazı ile bildirilmiĢtir. 

Tüm anabilim dallarına baĢvurumuzun UTEAK tarafından baĢvurumuzun kabul edildiği 

bildirildi. 

UTEAK Özdeğerlendirme Raporu (ÖDR) Hazırlama Kılavuzu çerçevesinde ÖDR Hazırlama 

Komitesinin özellikleri incelendi. Komitede bulunması gereken üyelerin özelliklerine göre yer 

alması gereken üyelere görev almaları önerildi. Ayrıca, ÖDR hazırlama komitesinde görev 

almaya gönüllü öğretim üyelerinin baĢvurması için de çağrı yapıldı (09.03.2010). 

Tıp Fakültesi öğrencilerinin her sınıf için seçmiĢ oldukları Eğitimden sorumlu öğrenci 

temsilcileri ve sınıflardan rastlantısal olarak seçilen öğrenciler (istekli olmaları durumunda) 

komitede görev aldı. Biri fakültemiz mezunu olan iki asistan ve pratisyen hekim olarak 

çalıĢan bir mezun da komitede yer aldı. 

Fakültemizde konferanslar vermek üzere Dekanlığımız ve TürkMSIC öğrencileri tarafından 

davet edilmiĢ olan Prof. Dr. Ġskender Sayek‟in “Tıp Eğitiminde Akreditasyon Süreci” konulu 

konferansına ÖDR Hazırlama Komitesi üyeleri de katıldı. 

Temel Tıp Bilimleri Koordinatörü Prof. Dr. Selda Erensoy koordinatörlüğünde 34 öğretim 

üyesi, iki asistan, 11 öğrenci, fakültemiz mezunu bir pratisyen hekim, Fakülte Sekreteri, 

Öğrenci ĠĢleri Bürosu ġefi ve Kütüphane ġefinin katılımı ile 51 kiĢiden oluĢan ÖDR 

Hazırlama Komitesi 30 Mart 2010 tarihinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı‟nda toplanarak 

çalıĢma ilkelerini ve planını belirledi.  

UTEAK ÖDR Hazırlama kılavuzunda yer alan Temel Standartlar temel alınarak yedi alt 

çalıĢma grubu oluĢturuldu. Her grup bir baĢkan ve bir raportör seçerek çalıĢma takvimini 

oluĢturdu. Her hafta en az bir toplantı (2-2.5 saat süren) yaparak 15 Haziran 2010 tarihine 

kadar raporlarını tamamlamaları planlandı. Toplantılarda standartlar üzerinden geçilerek 

görev paylaĢımı yapıldı; her üyenin yaptığı hazırlık e-posta yoluyla paylaĢıldı ve toplantılarda 

değerlendirilerek rapora yerleĢtirildi. Koordinatörün de katıldığı toplantılarda tutanak tutuldu 

ve üyelerle paylaĢıldı. 

ÇalıĢma gruplarının gereksinim duyduğu belgeler Fakülte Sekreteri ve Büro Ģefleri aracılığı 

ile sağlandı. Gerektiğinde Anabilim Dalı ziyaretleri yapıldı, Dekanlık aracılığı ile yazılı 

olarak bazı bilgiler istendi. 

Alt ÇalıĢma gruplarının oluĢturdukları raporlar birleĢtirildi, değerlendirilerek özeti hazırlandı. 
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1. AMAÇ VE HEDEFLER 

 

Bu baĢlık altında 5 temel ve 1 geliĢim standardı yer almaktadır 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Eğitim Programında; Amaç ve Hedefler ile ilgili 

temel standartları karĢıladığımız düĢünüyoruz.  

 

EUTF‟nin kurumsal misyon ve vizyonu eğitim ve araĢtırma öğelerini içerecek biçimde ifade 

edilmiĢtir.  

 

Ulusal ve uluslararası Tıp eğitimi amaç ve hedefleri göz önüne alınarak, özerk bir Ģekilde 

hazırlanmıĢ eğitim programı zemininde yetkinlik/yeterlik alanları ve mezunlardan beklenen 

yetkinlikler tanımlanmıĢtır.  

 

GeniĢ paydaĢ katılımı (toplum, birinci ve ikinci basamak hekimleri, Fakültemiz öğretim 

üyeleri) ile  belirlenmiĢ bu amaç ve hedefler EUTF resmi web sayfasında tüm taraflarla 

paylaĢılmaktadır. Ancak, amaç ve hedeflerin tanımlanmasında öğrenci katılımı eksik 

kalmıştır. 
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1. AMAÇ VE HEDEFLER  

Bu baĢlık altında 5 temel ve 1 geliĢim standardı yer almaktadır 

1.1.  Tıp fakültelerinin amaç ve hedeflerinin tanımlanması  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri eğitim, araĢtırma ve hizmet öğelerine iliĢkin amaç ve hedefleri 

mutlaka tanımlanmıĢ olmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakülteleri, tıp eğitimi, hastalık tanı ve tedavi yöntemleri ile sağlık hizmeti 

sunumundaki hızlı değiĢiklikleri göz önünde bulundurarak kurumsal amaç ve 

hedeflerini tanımlamıĢ olmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

Fakültenin eğitim, araştırma ve hizmet öğelerine ilişkin amaç ve hedefleri 

tanımlanmış mı?  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nin kurumsal misyon ve vizyonu eğitim ve 

araĢtırma öğelerini içerecek biçimde ifade edilmiĢ; mezuniyet hedeflerine 

dayalı eğitim programı zemininde eğitim veren fakültemizde eğitim öğesi ile 

iliĢkili olarak yetkinlik/yeterlik alanları ve mezunlardan beklenen yetkinlikler 

tanımlanmıĢtır. 

Değerlendirme 

Metni  

Fakültenin misyon, vizyon ve genel amaç, hedefleri 

Eğitim programında 2003 yılında yapılan değiĢikliklerle beraber fakültenin 

misyon, vizyon ve eğitim öğesine iliĢkili olarak amaç Ģöyle ifade edilmiĢtir:  

Misyon: Bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile evrensel ölçekte bilgi 

üretmek  ve bölgesel, ulusal gereksinimler doğrultusunda toplumun yaĢam 

kalitesini yükseltmek  amacı ile en üst düzey tıp eğitimi vererek ülke ve dünya 

gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araĢtırıcı ve üretici hekimler 

yetiĢtirmek. 

Vizyon: Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları  

geliĢmiĢ, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile 

eĢdeğer bir eğitim ve araĢtırma kurumu olmak. 

Değerler: 

 Bilimsellik 

 Evrensellik 

 Toplumsal yararlılık 

 ÇağdaĢlık 

 Yenilikçilik ve Yaratıcılık 
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 Katılımcılık 

 Güvenilirlik 

Fakültenin eğitime yönelik genel amacı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 

temel amacı; bilim ve toplumdaki geliĢmeler ile hekimlik uygulamalarını 

bütünleĢtirip toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti ile 

cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleki yaĢamı boyunca 

bildiklerinden daha fazlasını öğrenme isteği ve becerisi kazanmıĢ, bilimsel 

geliĢmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler 

yetiĢtirmektir.  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nden mezun olan hekimden beklenen yeterlik ve 

yetkinlikler üç temel baĢlık altında tanımlanmıĢtır: 

1. Tıbbi Bilgi ve AnlayıĢ: Hekimlik uygulamasının gerektirdiği temel tıp 

bilimleri, klinik bilimler, davranıĢ bilimleri ve toplumsal yaklaĢıma ait bilgiler 

ve bu disiplinler arasındaki bağlantılara iliĢkin yetkinliğe sahip olmak 

2.Mesleksel Beceriler: Klinik beceriler, iletiĢim becerileri, entelektüel beceriler, 

sağlığın korunması geliĢtirilmesi ve koruyucu hekimlik uygulamalarında 

yetkinliğe sahip olmak 

3. Mesleksel nitelikler / tutum ve davranıĢ: Etik ilkeler, mesleksel sorumluluk, 

eğiticilik, yöneticilik, araĢtırmacı kimlik, ekip çalıĢması, kiĢisel farkındalık ve 

geliĢme alanlarında yetkinliğe sahip olmak 

Hizmete yönelik misyon, vizyon, amaç ve hedefleri: 

Sağlık hizmetinin gereği olarak fakültemizde eğitim ve sağlık hizmetleri 

birlikte yürütülmektedir. Yatak kapasitesi 1884 olan hastanede 2009 yılında 

869 419 hasta polikliniklerde, 66 275 hasta yatırılarak tedavi görmüştür. 

Hasta çeşitliliğinin ve kliniklerin ayrıntılı dökümü ÖDR 7.2 bölümünde 

açıklanmıştır. 

Sağlık hizmetinin ve eğitimin birlikte düzenli olarak yürütülmesi için  Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hastanesi Yönetmeliği 25.01.1993 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte ilgili mevzuat 

uyarınca, hastanenin eğitim-öğretim ve tıbbi araştırmalar için en üst düzeyde 

uygulama alanı durumuna getirilmesi ve hastane hizmetlerinin en ekonomik, 

kaliteli ve verimli şekilde gerçekleştirmesinde yetki ve sorumluluklar 

tanımlanmıştır (ÖDR bölüm 8.5). 
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitiminde uygulama 

hastanesi olarak kullanılan Ege Üniversitesi Hastanesinin misyonu: 

“Toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla, 

halkın beklentilerine uygun, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde uluslararası 

standartlarla verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak” 

“Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı, 

sürekli öğrenen ve üreten sağlık çalışanları yetiştirilmesine yönelik altyapı 

olanaklarını sağlamak” 

Vizyonu: “Ulusal ve uluslar arası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel 

bağları gelişmiş, güçlü kurumsal kültürü ve güçlü kimliği ile güvenilir bir 

sağlık kurumu olmak” 

Ekler  Tanıtım kitabı-kılavuzu ve diğer ilgili belgeler-  

1. Klinik Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon 

Zemininde Yeniden Yapılandırma ÇalıĢmaları Rehberi  

2.  http://egitim.med.ege.edu.tr/ 
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1.2.  Eğitim programının amaç ve hedeflerinin özellikleri  

Temel Standart  Tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi eğitim programına iliĢkin amaç ve hedefleri, 

tıp eğitimi sürecini, hekimin toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine 

getirmesine yönelik yetkinlikleri kapsayacak Ģekilde tanımlanmalıdır. Bu 

tanımlama sürecinde ulusal ve uluslararası tıp eğitimi amaç ve hedefleri mutlaka 

göz önüne alınmalıdır.  

Açıklama  Eğitim programının amaç ve hedefleri, öğrencilerin kazanması beklenen bilgi, 

beceri ve tutumları içerir ve mezundan beklenen yeterlik ve yetkinlikleri 

tanımlar. Bu amaç ve hedefler, hekimin mesleksel ve toplumsal beklentileri 

karĢılamasına yönelik tüm yetkinlikleri kapsamalıdır. Kurumsal amaç ve 

hedefler ortaya konurken, öncesinde tanımlanmıĢ ulusal ve uluslararası tıp 

eğitimi amaç ve hedefleriyle karĢılaĢtırılmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Amaç ve hedefler, tıp eğitimi sürecini ve hekimin yetkinliklerini kapsıyor 

mu?  

Fakültenin tarif edilen amacı, tıp eğitimi sürecini ve hekimin yetkinliklerini 

kapsamaktadır.  

 Fakültenin mezuniyet öncesi eğitim programına ilişkin amaç ve hedefleri 

ulusal ve uluslar arası tıp eğitimi hedeflerine uygun mu?  

Fakültenin mezuniyet öncesi eğitim programına iliĢkin amacı ulusal ve uluslar 

arası tıp eğitimi hedeflerine uygundur.  

Değerlendirme 

Metni  

a. Eğitim programı amaç ve hedefleri (yıl/dönem/faz/evre/blok/komite/staj 

düzeyinde detaylandırılmış)  

Eğitim programı amaçları evre/blok düzeyinde aĢağıdaki gibi tanımlanmıĢtır: 

Evre 1: Tıbbi Bilimlere GiriĢ  

Bu evrede, tıp eğitiminin öncelikle hekimlik mesleğiyle daha yakından tanıĢma 

ve benimseme amaçlanmaktadır. Sistemlerin normal yapı ve fonksiyonlarının 

anlaĢılmasına temel oluĢturacak hücrenin yapıtaĢları, morfolojisi, döngüsü, 

vücudun biyolojik dengesi, homeostaz gibi ana kavramlar iĢlenmektedir. Ayrıca, 

beceri eğitiminin temelleri atılmakta, bilgisayarın tıp eğitiminde ve günlük 

yaĢamdaki kullanımına yönelik eğitim programı, sağlığı koruma ve geliĢtirme ve 

etik ve hukuk kavramları, sağlık kurumları ziyaretleri bu dönemde 

baĢlamaktadır.  

Evre 2: Normal Yapı ve Fonksiyon Bu evrede, sistemler zemininde entegre 
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edilmiĢ (yatay) ve klinik örneklerle bağıntılandırılmıĢ (dikey) bir yapılanmayla, 

vücudun normal yapısının ve iĢlevlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.  

Evre 2 Blok 1: Solunum, DolaĢım, Kan-lenfoid ve BoĢaltım sistemleri 

Bu blokta, solunum, dolaĢım, kan ve boĢaltım sistemlerine ait normal yapı ve 

fonksiyon; hücre, doku, organ ve sistem düzeyindeki iliĢkiler ve insan 

organizmasının canlılığını sürdürmede gerekli olan sıvı-elektrolit ve asid-baz 

dengeleri ele alınmaktadır. Bu blokta, dokular ve sistemler hakkında bilgi 

edinilmesini sağlamak ve insan organizmasının normal yapısını tanıyabilen bir 

hekim adayının patolojik değiĢmeleri değerlendirme yeteneğini hazırlaması 

amaçlanmıĢtır.  

Evre 2 Blok 2: Beslenme, Sindirim ve Metabolizma 

Bu blokta, sindirim ve endokrin sistemlerine ait normal yapı ve fonksiyon; 

hücre, doku, organ ve sistem düzeyindeki iliĢkiler ve insan organizmasının 

canlılığını sürdürmede gerekli olan metabolik süreçler ele alınmaktadır. Emilim 

ve sindirimde yer alan olaylar hormonal mekanizmalarla düzenlenen normal 

metabolik süreç yapı-fonksiyon bağlamında incelenmektedir.  

Evre 2 Blok 3: Hareket sistemi ve sinir sistemi 

E2 B3, hareket ve sinir sistemlerinin yapı ve iĢlevlerinin öğrenilmesini amaçlar. 

Hareket sistemi dersleri, kemik, eklem ve kasların yapısal ve iĢlevsel özellikler 

ile bu yapıların birbirleri ile iliĢkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bölümde 

yer alan anatomi dersleri aynı zamanda Latince terminolojinin öğrenilmesi 

açısından da önemli katkıda bulunmaktadır. Hareket sistemini oluĢturan 

yapıların özelliklerinin ayrı ayrı incelenmesinin yanı sıra bu derslere paralel 

olarak, hareket sisteminin ortaya çıkardığı asıl iĢlev, yani „hareket‟ de hem 

mekanik hem de organizmanın yaĢamsal sürecindeki yeri (dik duruĢ gibi) 

açısından incelenmektedir.  

Evre 2 Blok 4: Hayatın evreleri 

Bu bloktaki dersler insanın biyolojik geliĢiminde geçirdiği evrelerin normal 

sürecinin öğrenilmesini hedeflemektedir. Ġnsan organizmasının genetik 

temellerinden baĢlayarak, embriyonun normal geliĢimi, üremenin temel ilkeleri, 

gebelik ve fetus geliĢimi, doğum ve yenidoğanın temel özellikleri, bebeklik ve 

çocukluk çağı geliĢimi, yetiĢkinin psikolojik özellikleri, yaĢlanma süreci ve 

ölüm konuları insan biyolojik geliĢiminin geçirdiği evreler olarak ele alınmıĢtır.  
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Bu blokta amaç; geliĢimsel bakıĢ açısı ile molekül, hücre organ ve sistem 

düzeyinde bütünleĢtirerek yukarıda belirtilen evrelerde geliĢen süreçleri en temel 

fizyopatolojik -klinik bağlantılarla iliĢkilendirmektir.  

Evre 3 Blok 1: Patolojilere ve Klinik Bilimlere GiriĢ  

Evre 3 Blok 1‟in amacı; öğrencilerin “Hastalık” kavramıyla tanıĢmalarını 

sağlamak, hastalık etkenlerini ve mekanizmalarını aktarmaktır. Normal 

organizma ile hastalıklar arasında yer alan Evre 3 Blok 1‟de hastalıklar ayrı ayrı 

tanıtılmadan önce yapı ve fonksiyon bozukluklarının temel nedenleri, oluĢ 

mekanizmaları ve tedavi prensipleri ile klinik bilimlere giriĢ konuları ele 

alınmaktadır. Bu evrede, sistem patolojilerine baĢlamadan önce öğrencilerin 

yangı, enfeksiyon, enfeksiyon etkenleri ve onkogenez gibi temel patolojik 

kavramları ve temel farmakolojiyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Anamnez 

alma ve fizik muayene becerilerini kazanmaya yönelik teorik dersler, beceri 

eğitimi ve hasta baĢı uygulamalar da yapılmaktadır.  

Evre 4: Sistem Patolojileri 

Bu evrenin temel özelliği, patolojik süreçlerin, sistemler temelinde, yoğun 

olarak klinik anlam ve bağıntıları vurgulanarak aktarılmasıdır. 

Evre 4 Blok 1: Solunum, dolaĢım, kan-lenfoid ve boĢaltım sistem 

patolojileri 

Evre 4 Blok 1, solunum, dolaĢım, kan-lenfoid ve boĢaltım sistemine ait 

patolojilerin ele alındığı bloktur. Soluk alıp verme ile baĢlayıp asit- baz dengesi 

ve boĢaltım ile sonlanan Evre 2 Blok 1‟deki normal yapı ve fonksiyonlara ait 

patolojiler, klinik görünümleri, tedavileri ve toplum sağlığı, etik hukuk boyutu 

bu blokta yer almaktadır. Sistemler yine aynı sıralama içinde organize edilmiĢtir. 

Sistem patolojilerinde hedeflenen, baĢvuru nedenleri temeline ve onun 

patogenetik mekanizmalarına dayanılarak solunum, dolaĢım, kan-lenfoid, 

boĢaltım sistemlerinin patolojik değiĢikliklerine ait klinik yaklaĢımın 

geliĢtirilmesidir.  

Evre 4 Blok 2: Sindirim, endokrin ve metabolizma 

Evre 4 Blok 2, Sindirim, Endokrin ve Metabolizma sistemine ait patolojilerin ele 

alındığı bloktur. Evre 2 Blok 2‟de ele alınan beslenme, yutma ve sindirme 

fonksiyonlarının ve insan organizmasının canlılığını sürdürmede gerekli olan 

metabolik süreçlerin patolojileri, klinik görünümleri, tedavileri ve toplum sağlığı 
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boyutunun eğitimi bu blokta sürdürülmektedir. BaĢvuru nedenleri ve onların 

patogenetik mekanizmalarına dayanan dersler sindirim ve endokrin sistemlerin, 

metabolizma süreçlerinin patolojik değiĢikliklerine klinik bakıĢ açısı 

kazandırmaktır.  

Evre 4 Blok 3: Sinir- DavranıĢ, Hareket, Duyu  

Evre 2 Blok 3‟de aktarılmıĢ olan hareket, duyu ve sinir sistemlerinin yapı ve 

iĢlevleri konularına paralel olarak bu sistemleri ve pskiyatri alanını ilgilendiren 

patolojiler ve hastalıklar ele alınmakta ve hastalıkların patogenezi, oluĢturduğu 

morfolojik değiĢiklikler, enfeksiyöz etkenleri, biyokimyasal değiĢiklikleri, klinik 

yansımaları ve tedavi modellerinin klinik bakıĢ açısıyla ele alınması 

amaçlanmaktadır.   

Evre 4 Blok 4: Hayatın evreleri 

Bu bloktaki dersler genel olarak insanın biyolojik geliĢim sürecinde 

geçirebileceği patolojilerin öğretilmesini hedeflemektedir. E4 B4‟te sistemlere 

iliĢkin özel muayene yöntemlerinin öğrenilmesi hedeflendiğinden bu bloğun 

giriĢ haftasında sistemlere özel muayene yöntemlerinin vurgulanması ve klinik 

araĢtırma tekniklerinin daha ayrıntılı vurgulandığı toplum sağlığı derslerinin 

sunulması amaçlanmıĢtır. Bu blokta kadın ve erkekte üreme, gebelik, doğum, 

lohusalık, yenidoğan, çocukluk, adolesan ve yaĢlılıkla ilgili patolojilerin 

özellikleri, kliniği, bu patolojilerdeki biyokimyasal değiĢiklikler ve tedavide 

kullanılan ilaçların klinik bakıĢ açısıyla ele alınması hedeflenmiĢtir. 

Evre 5: Stajlar (Klinik Bilimler)  

Staj eğitimi, önceki evrelerde temel tıp bilgilerini klinik bağıntılarıyla kavramıĢ 

öğrencilerin, öncelikli sağlık sorunlarının yönetiminde gerekli bilgileri tam 

öğrenmelerini sağlamayı, ağırlıklı olarak problem çözme, ayırıcı tanı, hastaya 

yaklaĢım becerilerini geliĢtirmelerine uygun ortam hazırlamayı hedeflemektedir. 

Evre 6: Ġntörnlük 

Eğitimin son evresindeki temel amaç, öğrencilerin gözetim altında hekimlik 

yapmalarıdır. Öğrencilerin bu dönemde, hasta bakım, tedavi ve izlemine aktif 

olarak katılmaları ve gözetim altında sorumluluk almaları beklenmektedir.  

b. Programın amaç ve hedeflerinin Ulusal ÇEP ve uluslararası tıp eğitimi 

hedefleri ile (WFME, GMC, LCME v.b) karşılaştırılarak değerlendirilmesi  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programının geliĢtirilmesi sürecinde 
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Türkiye ve dünyadaki diğer tıp fakültelerinin amaç ve hedefleri ve uluslararası 

standart belgeler incelenmiĢtir. Ġncelenen örneklerle birlikte toplumun öncelikli 

sağlık sorunları ve ulusal ÇEP göz önünde bulundurularak fakültemiz amaçları 

belirlenmiĢtir. Uygulanmakta olan eğitim programının amacı, ulusal ve uluslar 

arası tıp eğitimi hedefleri ile karĢılaĢtırıldığında uyumlu olarak 

değerlendirilmiĢtir.  

Ekler  a. Eğitim programı kitabı ve CD’si (varsa program tanıtım kılavuzu, program 

sanal ağda (web) yer alıyorsa, ilgili bilgi ve belgeler ve adresleri)  

1. http://egitim.med.ege.edu.tr/ 

2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları 

2009–2010 

3. Blok Kılavuzları, 2009–2010 
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1.3.  Eğitim amaç ve hedeflerinin duyurulması  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri eğitimle ilgili amaç ve hedeflerini mutlaka yayınlamıĢ ve tüm 

taraflarla paylaĢmıĢ olmalıdır.  

Açıklama  Eğitim programının amaç ve hedefleri, öğrencilerin kazanması beklenen bilgi, 

beceri ve tutumları içerir ve mezundan beklenen yeterlik ve yetkinlikleri 

tanımlar. Bu amaç ve hedefler, hekimin mesleksel ve toplumsal beklentileri 

karĢılamasına yönelik tüm yetkinlikleri kapsamalıdır. Kurumsal amaç ve 

hedefler ortaya konurken, öncesinde tanımlanmıĢ ulusal ve uluslararası tıp 

eğitimi amaç ve hedefleriyle karĢılaĢtırılmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Amaç ve hedefler yayınlanmış ve tüm taraflarla paylaşılmış mı?  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nin resmi web sitesinde de yer alan amaç ve 

hedefleri tüm taraflarla paylaĢılmıĢtır. 

Değerlendirme 

Metni  

Amaç ve hedeflerin ne süredir, nasıl paylaşıldığının (basılı, web v.b) 

açıklanması  

Tıp fakültemizin eğitimle ilgili amaç ve hedefleri 2001 yılı itibari ile “Klinik 

Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon Zemininde 

Yeniden Yapılandırma ÇalıĢmaları Rehberinde ve 2003 yılından itibaren eğitim 

sürecinin baĢlangıcında yer alan Evre1Blok1‟in her akademik yıla ait blok 

kılavuzlarında yer almaktadır. Bunun yanı sıra öğrenci, öğretim üyesi ve ilgili 

diğer tüm tarafların rahatlıkla ulaĢabildikleri web sitesinde de yer almaktadır 

Ekler  1. Klinik Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon 

Zemininde Yeniden Yapılandırma ÇalıĢmaları Rehberi  

2. Evre 1 Blok 1 Kılavuzları (2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7, 2007-8, 2008-9, 

2009-10) (CD) 

3. http://egitim.med.ege.edu.tr/ 
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1.4.  Eğitim amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında paydaĢ katılımı  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri eğitimle ilgili amaç ve hedefleri mutlaka ilgili tüm paydaĢların 

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

katılımıyla tanımlamıĢ olmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakülteleri eğitim programlarının amaç ve hedeflerini tanımlarken fakülte 

yönetimi, ilgili kurullar, öğretim üyeleri ve öğrenciler gibi tıp eğitiminin 

taraflarının katkılarını almalıdır. Bu amaçla yürütülen çalıĢmaların tutanakları 

ve çalıĢma raporları tarafların katkılarını ve tanımlanan amaç ve hedeflere 

yönelik görüĢlerini ortaya koyacaktır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Amaç ve öğrenim hedeflerin tanımlanmasında paydaşların katılımı 

sağlanmış mı?  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nin eğitimle ilgili amacı, mezuniyet hedefleri ve 

mezuniyet hedeflerine dayalı evre/blok hedefleri tanımlanmasında geniĢ paydaĢ 

katılımı (toplum, birinci ve ikinci basamak hekimleri, fakültemiz öğretim 

üyeleri ve ilgili tüm eğitim kurulları)  sağlanmıĢ, ancak öğrenci katılımı 

olmamıĢtır.  

Değerlendirme 

Metni  

Fakültenin amaç ve hedeflerinin hazırlanması sürecindeki karar 

mekanizmaları ve görev alan komisyon, kurul ve çalışma gruplarının 

tanıtılması  

Fakültenin amaç ve hedeflerinin hazırlanması sürecinde  görev alan komisyon, 

kurul ve çalıĢma grupları ile ilgili bilgiler aĢağıda verilmiĢtir.  

Öğrenim amaç ve hedeflerin tanımlanmasında 2001-2002 yıllarında yapılan 

eğitimde yeniden yapılanma çalıĢmaları çerçevesindeki akıĢ aĢağıda belirtildiği 

Ģekilde gerçekleĢmiĢtir: 

1. Kasım-Aralık 2001 de yeni müfredatın geliĢtirilmesi ve uygulanmasında 

yol haritasını belirlemeye yönelik Eğitim Komisyonu toplantıları 

yapılmıĢtır. Yeni müfredat çalıĢmaları hakkında tüm öğretim üyelerine 

yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıĢ ve bilgiler rapor haline getirilerek 

Mart 2002 de tüm öğretim üyelerine ulaĢtırılmıĢtır. 

2. Mart-Nisan 2002 de sistem çalıĢma grupları ( kan-lenfoid, solunum, 

dolaĢım, kas-iskelet, sindirim, sinir-duyu, davranıĢ bilimi ve ruh sağlığı, 

endokrin-metabolizma, üriner ve genital, hayatın evreleri), dikey koridor ( 

beceri, bilgilenme ve biliĢim, etik ve hukuk, toplum sağlığı) çalıĢma 
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grupları oluĢturulmuĢtur. Bu amaçla tüm anabilim dallarından konularıyla 

iliĢkili oldukları gruplara birer temsilci öğretim üyesi görevlendirmeleri 

istenmiĢ ve yaklaĢık 180 öğretim üyesi çalıĢmalarda görev almıĢtır. Her 

çalıĢma grubunda çalıĢmaları yönetmek ve diğer gruplarla iĢbirliğini 

sağlamak amacıyla koordinatör / koordinatörler belirlenmiĢtir. Tüm 

çalıĢma gruplarının koordinatörlerinden oluĢan Koordinatörler Kurulu 

Nisan 2002‟den itibaren düzenli aylık toplantılara baĢlamıĢtır. Toplantılara 

Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı veya Eğitim BaĢkoordinatörü 

baĢkanlık etmiĢtir.  

3. Nisan-Haziran 2002 döneminde her çalıĢma grubu kendi konusuyla ilgili 

ayrıntılı müfredat analizi yapmıĢtır.  

4. Haziran-Eylül 2002 döneminde Eğitim Komisyonu ve Tıp Eğitim 

Anabilim Dalı üyelerinden oluĢan Plan Grubu, önceki dönemde yapılan 

çalıĢma ve tartıĢmalardan hareketle, eğitim programının üzerinde 

Ģekilleneceği temel ilke ve stratejileri, eğitim programının yapısını ve 

program hazırlığının ikinci aĢamasında izlenecek yolu içeren bir taslak 

rehber hazırlamıĢ ve bu taslak ilgili kurul ve komisyonlarla paylaĢılarak 

görüĢleri alınmıĢtır. Belirtilen görüĢ, öneri ve eleĢtiriler doğrultusunda 

düzenlenen rehber “Klinik Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve 

Dikey Entegrasyon Zemininde Yeniden Yapılandırma ÇalıĢmaları 

Rehberi” yayınlanıp tüm öğretim üyeleri ve ilgili kurul/komisyonlarla 

paylaĢılmıĢtır. 

5. Öğrenim hedeflerinin belirlenmesi için  

a. Alan çalıĢması: Ġzmir kent merkezinde toplam 3300 kiĢiye ulaĢarak 

semptom ve hastalık prevalans çalıĢması yapılmıĢtır. 

b. Delphi çalıĢması: YÖK tarafından belirlenen Çekirdek Eğitim Programı 

da kullanılarak eğitim programında yer alacak hastalık, semptom, 

klinik durum listesi hazırlanmıĢ ve her üç basamakta çalıĢan hekimler 

ve öğretim üyelerine sunulmuĢtur. Katılımcılar listeye ekler yapmıĢlar 

ve daha geniĢ bir liste oluĢturulmuĢtur. Bir sonraki aĢamada 

katılımcılar listede yer alan hastalık, semptom, klinik durumlarını 

eğitimdeki önemleri açısından skorlamıĢlardır. Son aĢamada, yapılmıĢ 

olan skorlamalar üzerinden katılımcı hekim ve öğretim üyelerinin son 
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değerlendirmeleri alınmıĢ ve skorlar netleĢtirilmiĢtir. 

c. Nominal grup tekniği kullanılarak uzman panelleri yapılmıĢtır: 12 

sistem grubu ile iliĢkili toplam 24 uzman paneli gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tüm panellere toplam 236 öğretim üyesi katılmıĢtır.  

6. Delphi çalıĢması sonuç tabloları, uzman panellerinde, öncelikli sağlık 

sorunlarından  (A1+) görece daha az görülen sağlık sorunlarına (C3) doğru 

bir spektrum içinde yerleri/önemleri dikkate alınarak gruplandırılmıĢtır. 

Ders programı ve hedeflerinin belirlenmesinde bu gruplar temel alınmıĢtır. 

A skorlu hastalıklar mutlaka programda yer alırken, B skorlu hastalıklarla 

ilgili kararı ilgili anabilim dalı vermiĢtir. C skorlu hastalıklar daha çok 

ayırıcı tanıda ele alınmak üzere hedefler ve program hazırlanmıĢtır. 

7. Sistem çalıĢma grupları, öncelikli sağlık sorunlarını belirledikten sonra 

mezuniyet hedeflerini tanımlamıĢ ve daha sonra evre (Evre 5- staj eğitimi, 

Evre 4-sistem patolojileri, Evre 3- klinik ve patolojik bilimlere giriĢ, Evre 

2- normal yapı ve fonksiyon ve Evre 1-Tıbbi bilimlere giriĢ ) hedefleri 

belirlenmiĢtir.  

8. Beceri çalıĢma grubu altı yıl boyunca eğitimi verilecek beceri listesini, her 

becerinin hangi evrede ne düzeyde kazandırılacağını ve hangi anabilim 

dallarının bu becerilerin eğitiminde görev alacağını içeren bir rapor 

hazırlamıĢ ve Eylül 2003‟te tüm öğretim üyelerine dağıtılmıĢtır. Öğretim 

üyelerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda son Ģekli verilmiĢ ve 

eğitim programına yerleĢtirilmiĢtir. 

9. Ders programının 2002-2003 yıllarındaki yeniden yapılandırma sürecinde 

tüm sistemlerle ilgili anabilim dallarından temsilcilerin oluĢturduğu sistem 

çalıĢma grupları ilgili sistemlerin bir araya gelmesi ile blok planlama 

kurullarına dönüĢtürülmüĢtür.  Blok planlama kurulları bloklar bazında 

öğrenim amaç ve hedeflerini, beceri eğitimi konularını belirlemiĢ ve 

programı oluĢturmuĢtur. 

 

Ekler  1. Klinik Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon 

Zemininde Yeniden Yapılandırma ÇalıĢmaları Rehberi  

2. Tıp Fakültesi Eğitim Programı GeliĢtirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının 

Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Basımevi, Ekim 2005 
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Gelişim 

Standardı  

Tıp fakültelerinin amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında meslek örgütleri 

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

alınmalıdır. 

Açıklama  Tıp fakülteleri, eğitim programlarının amaç ve hedeflerini tanımlarken meslek 

örgütleri ve sağlık bakanlığının ortaya koyduğu prensip ve beklentiler ile bu 

kurumlarca yapılan araştırma sonuçlarını da göz önünde bulundurmalıdır. Tıp 

fakültesinin yer aldığı bölgedeki toplumun sağlık koşulları, öncelikleri ve 

beklentileri ile ilgili tüm veriler de bu çalışmalarda dikkate alınmalı ya da tıp 

fakültesi tarafından bu verileri elde etmeye yönelik çalışmalar yürütülmüş 

olmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Amaç ve hedeflerin tanımlanmasında meslek örgütleri, toplum ve sağlık 

bakanlığının katkı ve görüşleri alınmış mı?  

Eğitim programının amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında toplumun katkıları 

“alan çalıĢması” temelinde alınmıĢtır. Sağlık Bakanlığı ve meslek örgütlerinin 

katkı ve görüĢleri alınmamıĢtır.   

Değerlendirme 

Metni  

Alınan katkı ve görüşlerin amaç ve hedeflerin oluşturulmasında nasıl 

kullanıldığının açıklanması  

Alan çalıĢması” kapsamında Ġzmir kent merkezinde toplam 3300 kiĢiye 

ulaĢarak semptom ve hastalık prevalans çalıĢması yapılmıĢ ve bu veriler 

öğrenim hedeflerinin belirlenmesi çalıĢmalarında kullanılmıĢtır. 

Ekler  1. Tıp Fakültesi Eğitim Programı GeliĢtirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının 

Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalı, 2005 

2. Klinik Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon 

Zemininde Yeniden Yapılandırma ÇalıĢmaları Rehberi  
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1.5.  Eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında özerklik  

Temel 

Standart  

Tıp Fakülteleri yasal süreçleri tamamlamak koĢuluyla kendi eğitim 

programlarını belirlenen temel amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemek ve 

uygulamak konusunda özerkliğe sahip olmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakülteleri eğitim programlarının amaç ve hedeflerini tanımlarken fakülte 

yönetimi, ilgili kurullar, öğretim üyeleri ve öğrenciler gibi tıp eğitiminin 

taraflarının katkılarını almalıdır. Bu amaçla yürütülen çalıĢmaların tutanakları 

ve çalıĢma raporları tarafların katkılarını ve tanımlanan amaç ve hedeflere 

yönelik görüĢlerini ortaya koyacaktır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Tıp Fakültesi yasal süreçleri tamamlamak koşuluyla kendi eğitim 

programlarını düzenlemek ve uygulamak konusunda özerkliğe sahip 

midir?  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2547 sayılı Yükseköğrenim kanununa tabi bir 

kurum olarak mezuniyet öncesi tıp eğitimi süresini altı yıl olarak korumak 

zorundadır. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı 

Dil derslerinin en az iki yarıyıl olarak uygulanma zorunluluğu dıĢında kendi 

eğitim programını düzenlemek ve uygulamak konusunda özerkliğe sahiptir.  

Değerlendirme 

Metni  

Uygulanmakta olan program nasıl oluşturulduğu ve fakültenin özerklik 

alanlarının, uygulamalarının açıklanması  

Uygulanmakta olan programın nasıl oluĢturulduğu konusu 1.4 no lu maddede 

belirtilmiĢtir.  

Ekler  1. Tıp Fakültesi Eğitim Programı GeliĢtirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının 

Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Basımevi, Ekim 2005 

2. Klinik Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon 

Zemininde Yeniden Yapılandırma ÇalıĢmaları Rehberi  
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1. EĞĠTĠM PROGRAMI 

 

Bu baĢlık altında 8 temel ve 6 geliĢim standardı yer almaktadır. 

 

Eğitim Programı ile ilgili temel standartları karĢıladığımızı düĢünüyoruz; Fakültemizde, 

toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik ve organ sistemlerine dayalı yatay ve dikey 

entegre, spiral anlayıĢla düzenlenmiĢ mezuniyet hedeflerine dayalı (“outcome based”) çeĢitli 

öğretim yöntemlerinin kullanıldığı eğitim programı modeli kullanılmaktadır.  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim programının yenilenmesi sürecinde ülkenin ve bölgenin 

öncelikli sağlık sorunları belirlenerek,  fakültede yürütülmekte olan eğitimin yatay ve dikey 

entegrasyonu çalıĢmaları ile bütünleĢtirilmiĢtir. 

Bilimsel araĢtırma ve Epidemiyoloji eğitimi yoğun olarak Toplum Sağlığı Alan dikey 

koridoru içinde yer almaktadır.  

Eğitim programı, öğrencilere kentsel birinci basamak hizmet verebilecek Ģekilde donanım 

kazandırmaktadır. Uzmanlık alanlarının hepsi hakkında bilgi ve ilgilerini değerlendirme 

olanağı sağlanmaktadır 

2007 yılında İzmir’de Sağlık ocaklarının kaldırılması ve öğrenci sayısının yüksekliği birinci 

sınıfta başlattığımız birinci basamaktaki uygulamalarımıza sınırlılık getirmektedir. 
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2. EĞİTİM PROGRAMI  

Bu başlık altında 8 temel ve 6 gelişim standardı yer almaktadır. 

2.1.  Eğitim programı modeli ve öğretim yöntemlerinin tanımlanması  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri eğitim programı modeli (Eğitici/Öğrenci merkezli, Disiplin/Sistem 

/YaĢam Döngüsü Temelli, Topluma Dayalı/Yönelik Eğitim) ve öğretim 

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

çalıĢması, mesleksel beceriler, grup çalıĢması, özel çalıĢma modülü, göreve -

taska- dayalı öğrenim, hasta baĢı eğitim) mutlaka tanımlamalıdır.  

Açıklama  Tıp eğitimi alanındaki geliĢmeler ve tıbbi bilginin çığ gibi büyümesi, öğrencilerin 

kendi kendine öğrenme yeteneklerini geliĢtirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu 

amaçla eğitim programı modelleri ve eğitim yöntemleri ile ilgili olarak; öğreten 

merkezli klasik sistemden öğrenci merkezli probleme dayalı öğrenim 

uygulamalarına kadar değiĢen bir spektrum oluĢmuĢ durumdadır. Tıp 

fakültelerinin bu spektrumdaki yerini belirleyebilmek için kullanmakta olduğu 

sistem ve yöntemleri ayrıntılı olarak tanımlaması gerekmektedir.  

Değerlendirme 

Soruları  

• Eğitim programında hangi aşamalarda hangi modeller kullanılıyor?  

Fakültemizde, toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik ve organ 

sistemlerine dayalı yatay ve dikey entegre, spiral anlayıĢla düzenlenmiĢ 

mezuniyet hedeflerine dayalı (“outcome based”) eğitim programı modeli 

kullanılmaktadır. 

• Eğitim programında hangi aşamalarda hangi yöntemler, ne oranda 

kullanılıyor?  

Sınıf dersi, olgu tartıĢmaları, laboratuvar çalıĢmaları, mesleksel beceri eğitimi, 

küçük grup çalıĢmaları, bağımsız çalıĢma, özel çalıĢma modülleri ve daha sınırlı 

bir biçimde klinik uygulama eğitimi eğitim programının ilk üç yılında kullanılan 

öğrenme ve öğretme yöntemleridir. 

Eğitim programının dört ve beĢinci yıllarını kapsayan evre 5‟te ağırlıklı olarak 

klinik uygulama ve hasta baĢı eğitimi ve tartıĢma/örnek olay yöntemleri 

kullanılmakta ve ilk üç yıla göre daha az olarak sınıf dersleri de yer almaktadır. 

Altıncı yılda ise eğitim tamamen klinik ve hasta baĢı uygulama, deneyime dayalı 

öğrenme ve olgu tartıĢmaları ile sürmekte, alan çalıĢmalarına yer verilmektedir.   

• Eğitim programında öğrenci merkezli ve topluma dayalı eğitim 

uygulamalarına yer verilmiş mi?  
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Eğitim programında yer alan serbest çalıĢma saatleri, öğrencilere yönelik 

hazırlanmıĢ blok kılavuzları ve burada yer alan tanımlanmıĢ öğrenme hedefleri, 

Özel ÇalıĢma Modülleri öğrencilere kendi öğrenmesini düzenleyebilme fırsatı 

veren öğrenci merkezli uygulamalardır. GeliĢim sınavı, portfolyo uygulamaları 

da öğrencilere kendi geliĢimlerini izleyebilme olanağı vererek öğrenci merkezli 

uygulamaları desteklemektedir.  

Ġlk üç yılın eğitim programında toplum sağlığı-alan dikey koridoru,  altıncı sınıfta 

Halk Sağlığı stajı kapsamında topluma dayalı öğrenme etkinliklerine yer 

verilmiĢtir.   

Değerlendirme 

Metni  

Fakültenin eğitim modeli, kullanılan öğretim yöntemlerinin ne ölçüde 

kullanıldığının açıklanması  

Toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik tıp eğitimi: Eğitim 

programının geliĢtirilmesi sırasında kullanılan, saha çalıĢması, Delphi sorgulama 

çalıĢması ve nominal grup çalıĢması ile toplumun sağlık önceliklerine yönelik 

eğitim programı geliĢtirilmiĢ ve program içeriği,  organizasyonu ve eğitim 

yöntemleri bu öncelikler göz önünde bulundurularak seçilip düzenlenmiĢtir.  

Organ sistemlerine dayalı yatay / dikey entegre ve spiral eğitim programı 

tasarımı: Eğitim programı, evre içi ve evreler arası sürekliliği sağlamaya 

yöneliktir. Öğrencinin her yeni evrede öğrendikleri, bir önceki evreden 

edindikleri ile bağlantılıdır ve bu kazanımların üzerine oturur. Eğitim 

programının ilk üç yılını kapsayan Evre 1, 2, 3 ve 4 temel olarak 10 

organ/fonksiyon sistemi temelinde düzenlenmiĢtir. Bu sistemler: 

1. Kan-lenfoid 

2. Solunum 

3. DolaĢım 

4. Kas-iskelet 

5. Sindirim 

6. Sinir-duyu 

7. DavranıĢ bilimi ve ruh sağlığı 

8. Endokrin-metabolizma 

9. Üriner ve genital 

10. Hayatın evreleri 

Evrelere ait program içeriği bu sistemler temelinde birbiri ile entegre edilerek ele 

alınmaktadır. Bu sistemler, kendi içlerindeki temel bilim konuları ve klinik içerik 
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bağıntılarındaki ortaklık alanları (yatay ve dikey entegrasyon) göz önüne alınarak 

aĢağıda verildiği gibi dört ana grupta birleĢtirilmiĢ ve ilgili bloklar içinde eğitim 

programında yer almıĢtır.  

1. Solunum / DolaĢım / Kan-lenfoid / BoĢaltım (üriner) 

2. Sindirim / Metabolizma ve beslenme / Endokrin  

3. Sinir-duyu / Hareket / DavranıĢ 

4. Hayatın Evreleri  

Organ sistemlerine dayalı yatay / dikey entegrasyon ve konu bazlı dikey 

koridorlar: Öğrencilerin, eğitimleri sırasında farklı konu alanlarında yer alan 

aynı kavram ve beceri eğitimi tekrarlarını düzenlemek ve öğrendikleri ile gerçek 

yaĢam arasındaki iliĢkiyi sağlamak amacıyla, eğitim programı, organ sistemleri 

temelinde entegre edilmiĢtir. Sistem dersleri yanı sıra bilgi ve anlayıĢ eğitiminin 

ötesinde hekimlik mesleğinin gerektirdiği diğer beceriler, değerler ve 

davranıĢların verileceği eğitimi bir bütünlük içinde öngörüp sunabilmek amacıyla 

spiral tasarımın üzerine dikey koridorlar eklenmiĢtir.  

Dikey koridorlar üç ana baĢlıkta (Mesleksel Beceriler, Mesleksel Değerler-Etik / 

Sağlık Hukuku, Sağlığı Koruma GeliĢtirme ve Toplum Sağlığı), sistemlere 

paralel olarak birinci sınıftan baĢlamak üzere ilk üç yıllık eğitim programının 

içerisine yerleĢmiĢtir.  

Yeterliğe / yetkinliğe dayalı yapılandırılmıĢ beceri eğitimi: Fakültemizde, tıp 

eğitimi sürecinde öğrenciye kazandırılacak tüm beceriler listelenmiĢ, yıllar içinde 

ve yıllar arasında uygun zamanlara yerleĢtirilmiĢtir. Basamaklı eğitim rehberleri 

eĢliğinde önce manken, maket ve simüle hastada uygulama ile öğrencilerin beceri 

kazanmaları ve yeterli hale gelmeleri, gerçek hastada tekrarlayarak 

yetkinleĢmelerine fırsat verecek yapılandırılmıĢ beceri eğitimi uygulanmaktadır. 

Çekirdek eğitim programı ve özel çalıĢma modülleri: Ulusal çekirdek eğitim 

programı, tıp eğitimi ile ilgili uluslararası belgeler ve standartlar ve toplumun 

öncelikli sağlık sorunları göz önünde bulundurularak hazırlanan Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi eğitim programı, hekimlik mesleğinin gerektirdiği olmazsa olmaz 

yeterlilik ve yetkinliklere ait hedefleri (bilgi, beceri, tutum) içeren çekirdek 

eğitim programı ile özel çalıĢma modüllerini (ÖÇM) kapsamaktadır. Eğitim 

programının ilk üç yılında tıp ve tıp dıĢı alanlarda daha derinlemesine 

çalıĢmalarına olanak sağlamak üzere hazırlanmıĢ ve öğrencilerin seçimine 

sunulmuĢ ÖÇM‟ler programın çekirdek müfredat dıĢındaki bölümüdür. ÖÇM‟ler 
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ve altıncı yıl intörnlük döneminde yer alan seçmeli staj, eğitim programının % 3-

5‟lik kısmını oluĢturmaktadır.  

Öğrencinin kendi öğrenmesini yönetebilme olanağı: TanımlanmıĢ öğrenme 

hedefleri, öğrenciye neyi nereye kadar ve ne zaman öğreneceğini bilme ve 

öğrenme etkinliklerini düzenleme fırsatı sağlamaktadır. Programda ayrıca ilk üç 

yılda haftada yaklaĢık toplam 1 yarım gün olacak Ģekilde serbest çalıĢma zamanı 

ayrılmıĢtır. Serbest çalıĢma zamanlarında öğrencilerin blok kılavuzlarında yer 

alan hedefler üzerinden kütüphane, bilgisayar ve beceri laboratuvarları gibi 

öğrenme alan ve olanaklarını kullanarak kendi öğrenmelerini yönetmelerine fırsat 

tanıması amaçlanmıĢtır. Öğrenciler, yılda üç kez uygulanan geliĢim sınavı ile 

sınıf ortalamalarına göre baĢarı düzeylerini, yıllar içindeki geliĢimlerini izleme ve 

kendi öğrenmelerini yönetme olanağı bulmaktadırlar.  

Kullanılan Öğretim Yöntemleri:  

Sınıf dersi: Sınıf dersleri, staj dönemlerinde azalarak devam edecek Ģekilde ilk 

üç yılın programında yer alan bloklar ve Evre 5‟i oluĢturan staj eğitimi süresince 

ve dikey koridorlardaki bazı eğitim etkinliklerinde kullanılmaktadır. Sınıf 

dersleri, ders notları ve öğrencilere yönelik hazırlanmıĢ kılavuzlar sınıf derslerini 

desteklemektedir.  

TartıĢma / örnek olay yöntemi: Temel bilimler konularının klinik ve gerçek 

hayatla bağlantısını algılamayı kolaylaĢtırmak ve öğrenmeyi motive etmek 

amacıyla tartıĢma ve örnek olay (olgu) yöntemi eğitim programında olgu 

tartıĢmaları ve entegre oturum baĢlıkları altında kullanılmaktadır. Sınıf 

derslerinde olgular, konuları baĢlatmak, öğrencileri düĢünmeye ve keĢfetmeye 

yöneltmek üzere kullanılmaktadır. E1, E2 ve E3‟de temel bilimler ile klinik 

bilimler arasındaki iliĢkilendirmenin yapıldığı entegre öğrenme oturumlarında 

olgular, bilgi parçalarını birleĢtirmek amacıyla ele alınmaktadır. Sistem 

patolojilerinin ele alındığı Evre 4 programı boyunca her hafta iĢlenen konulara 

iliĢkili olarak toplumda en sık görülen klinik durumları ele alan olgu 

tartıĢmalarında klinik boyut ve ayırıcı tanı tartıĢılmaktadır.   

Film gösterimi: Eğitim programının ilk üç yılında mesleksel tutum geliĢtirmek 

ve beceri eğitiminde demonstrasyon amaçlı kullanılmaktadır. Film gösterimi 

sonrasında grup tartıĢmaları ve uygulamalar yapılmaktadır.  

Laboratuvar pratikleri ve demonstrasyonlar: Konu ve kavramları sadece 

teorik bilgiler aracılığı ile değil, pratikte yer alan gerçek durumları ile göstermek, 
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sistem derslerini uygulama ile pekiĢtirmek, araĢtırmacı bir bakıĢ açısı 

kazandırmak amacıyla laboratuvar pratikleri ve demonstrasyonlar 

kullanılmaktadır.  

Küçük grup çalıĢmaları: Özellikle tutum ve mesleksel değerler, mesleksel 

becerilerin kazanılmasına yönelik olarak kullanılan küçük grup çalıĢmaları, 

öğrencilerin aktif katılımına izin verecek Ģekilde yaklaĢık 10–20 öğrenciden 

oluĢan gruplarda yürütülen grup tartıĢması ya da uygulamalı beceri eğitimleri 

Ģeklinde beceri ve toplum sağlığı alan dikey koridoru boyunca yürütülmektedir.  

Simüle Hasta ile eğitim: Eğitim programının ikinci yılında öğrencilerin temel 

iletiĢim becerileri, anamnez ve genel sistemik muayene, üçüncü yılda ise klinik 

akıl yürütme ve sisteme özgü fizik muayene konusunda beceri ve tutum 

geliĢtirmeye yönelik olarak öğrenciler simüle hastalar ile  görüĢmektedir. 

Görüntü ve ses kaydı yapılan bu görüĢmeye iliĢkin öğrenci akran, simüle hasta, 

eğiticiden geribildirim almakta ve kendini değerlendirmektedir.  

Klinikte hasta baĢı eğitim: Eğitim programının ağırlıklı olarak son üç yılında 

kullanılan temel yöntem hasta baĢı eğitimdir. Hasta baĢı eğitim, stajlar sırasında, 

öğrencilerin gözetim altında belirli oranda sorumluk üstlenmelerine fırsat verecek 

biçimde klinik durumlar ve bilimsel temelleri, öykü, semptomlar, bulgular, 

ayırıcı tanı, laboratuvar, tedavi seçenekleri ve rehabilitasyon konularında öğrenci 

ve öğretim üyesinin karĢılıklı etkileĢimi ile yürütülmektedir.  

Eğitim programında, beceri dikey koridoru boyunca ikinci ve üçüncü yıl içinde 

belli bir oranda öğrencilere klinikte hasta ile karĢılaĢma fırsatı tanınmaktadır. 

Gezi: Toplum sağlığı alan dikey koridorunda ve intörnlük döneminde halk 

sağlığında sağlık hizmeti ve sağlık risklerini yerinde gözlemek ve 

değerlendirmek amacıyla kurum ziyaretleri (fabrika, belediye, sağlık müdürlüğü, 

laboratuvar vb) yapılmaktadır.  

Bağımsız öğrenme: Öğrencilerin kendilerine sunulan öğrenme olanaklarını 

(kütüphane, bilgisayar lab, beceri lab, vb.) yeterince kullanabilmeleri için haftalık 

programda serbest çalıĢma saatleri ayrılmıĢtır.  Öğrencinin, ulaĢması gereken 

öğrenme hedefleri konusunda çalıĢması, araĢtırma yapması için bu saatleri 

kullanması beklenmektedir. Ġlk üç yılın eğitim programı, her hafta yaklaĢık 1-2 

yarım gün (4-8 saat/hafta) serbest çalıĢma zamanı ayrılacak biçimde 

düzenlenmiĢtir. 

Blok ve staj kılavuzları, öğrenmede öğrenciye daha fazla sorumluluk vererek, bir 
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konunun derinliğine ve bir bütün içinde öğrenilmesi amacıyla basılı veya 

elektronik ortamda hazırlanmıĢtır. Kılavuz içeriğinde, eğitim programının 

tanıtımı, kurul ya da modüllerin amaç ve hedefleri, önceden kazanılmıĢ olması 

gereken bilgi, tutum, beceriler ve tekrar / ön okumalar, öğrenme konuları (baĢlık 

/ süre / özet içerik), kullanılabilecek kaynaklar, olgular, kendi kendini sınama 

bölümleri, sözlük ve terimler bilgisi gibi bileĢenler yer almaktadır.  

2009-2010 eğitim-öğretim yılında Ġlk üç yılda yer alan evre/blok eğitimlerinde 

kullanılan yöntemlerin ne oranda kullanıldığı öğrenci baĢına düĢen yaklaĢık ders 

saati olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  

 

2009-2010 eğitim-öğretim yılında dördüncü sınıfta yer alan staj eğitimlerinde 

kullanılan yöntemlerin ne oranda kullanıldığı öğrenci baĢına düĢen yaklaĢık ders 

saati olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir (nöbetler bu hesaplamaya dahil 

edilmemiĢtir).  
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2009-2010 eğitim-öğretim yılında beĢinci sınıfta yer alan staj eğitimlerinde 

kullanılan yöntemlerin ne oranda kullanıldığı öğrenci baĢına düĢen yaklaĢık ders 

saati olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir (nöbetler bu hesaplamaya dahil 

edilmemiĢtir). 
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Ekler  1. www.med.ege.edu.tr 

2. Klinik Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon 

Zemininde Yeniden Yapılandırma ÇalıĢmaları Rehberi 

3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları 

2009–2010 

4. Blok Kılavuzları, 2009–2010 

5. Algoritmalar (EriĢkin) (Çocuk) kitapçığı 
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2.2.  Tıp fakülteleri eğitim programının temel özelliklerinin tanımlanması  

Temel Standart  Tıp fakülteleri eğitim programının temel özelliklerini aĢamalara/yıllara göre 

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

Açıklama  Eğitim programının temel bileĢenlerinin tanımlanmasında, yıllara ve entegrasyon 

için temel alınan organ sistemleri, vücut fonksiyonları, hekime baĢvuru nedenleri 

vb. baĢlıklara göre program Ģeması ya da haritası kullanılabilir. Bu Ģemada 

içeriğe iliĢkin ana baĢlıklar ve bunun altında zorunlu ve seçmeliler; konu, süre ve 

yöntemi açıklayacak biçimde yer almalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Eğitim programının içeriği aşamalara/ yıllara göre tanımlanmış mı?  

Fakülte eğitim programında, dikey ve yatay entegrasyonlar sağlanması amacı ile 

beĢ yıllık eğitim programı beĢ evreye bölünmüĢtür. Evre 1 ve Evre 2‟nin iki 

bloğu birinci yılda, diğer Evre 2‟nin diğer iki bloğu ve Evre 3 ikinci yılda yer 

almaktadır. Evre 4‟e ait dört bloğun tamamı üçüncü yılda yer almaktadır. Dört ve 

beĢinci yıllarda stajlar Evre 5 olarak adlandırılmaktadır. Altıncı yıl intörnlük 

dönemini kapsamaktadır.  

• Eğitim programındaki zorunlu ve seçmeli dersler aşamalara/ yıllara göre 

tanımlanmış mı?  

Eğitim programında yer alan tüm dersler aĢamalara/yıllara göre tanımlanmıĢtır.  
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Değerlendirme 

Metni  

Fakültenin eğitim programının temel yapısını, içeriğini ve özelliklerini 

gösteren şemalarla programın geneli, aşamaları, zorunlu-seçmeli, dönemlik, 

haftalık ders programı örnekleri ile bağımsız çalışma saatlerinin gösterilmesi 

ve açıklanması  

 

Ġlk dört evre boyunca kesintisiz devam eden üç dikey koridor vardır. Toplum 

sağlığı alan, beceri ve etik-hukuk alanlarına ait bilgi ve beceriler yatay 

entegrasyona uygun olarak ilgili evreler içine yerleĢtirilmiĢtir.  

Ġkinci ve üçüncü yılda eğitim programında yer alan Özel ÇalıĢma Modülleri 

(ÖÇM), çekirdek programın yanı sıra yürütülen ve çekirdek eğitim programını 

güçlendiren, öğrencilere ilgi duydukları alanlarda derinlemesine çalıĢma olanağı 

veren, iletiĢim, zaman yönetimi, hekimliğe yaklaĢımında, sürekli sorgulayan bir 

bakıĢ açısı kazandıran, farklı ilgi alanlarına yönelme ve kariyer seçimi için 

hedeflediği alanı yakından tanıma olanağı veren, yazılı ve sözlü sunum yapma 

gibi becerileri öğrencilerin  kullanmasına ve geliĢtirmesine  fırsat veren eğitsel 

etkinliktir. 

Birinci yılın ilk 11 haftasını oluĢturan Evre 1 Blok 1 “Tıbbi Bilimlere GiriĢ” 

baĢlığıyla molekül, hücre, doku ve organizmanın temel yapı ve fonksiyonları ile 

ilgili temel konuları kapsamaktadır. Bu evrede YÖK tarafından zorunlu olarak 

istenilen Türk Dili ve Edebiyatı (20 saat), Atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi (20 
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saat) verilmektedir. Yabancı dil sınavından muafiyet alamamıĢ öğrenciler için 17 

saat yabancı dil dersi vardır. Toplam 41 saat serbest çalıĢma süresi olup yabancı 

dilden muafiyet alanlara 17 saat serbest çalıĢma saati eklenmiĢtir. Multidisipliner 

konularda birden fazla öğretim üyesinin katılımıyla dört entegre oturum 

yapılmaktadır. 205 ders saati kuramsal derslere ayrılmıĢtır. Toplum sağlığı alan 

dikey koridorunda 20, beceri dikey koridorunda 30 ders saati bulunmaktadır.  

Evre 2 normal yapı ve fonksiyonların ele alındığı bölüm olup, dört bloğa 

ayrılmıĢtır. Evre 2 Blok1‟de solunum, dolaĢım, kan-lenfoid ve boĢaltım 

sistemlerinin normal yapı fonksiyonu ele alınmaktadır. 10 hafta süren bu blokta 

193 ders saati sınıf derslerine ayrılmıĢtır. Toplum sağlığı alan dikey koridorunda 

14, beceri dikey koridorunda 28 ders saati bulunmaktadır. Bu blokta yedi entegre 

oturum yapılmaktadır. 68 serbest çalıĢma saati olup, yabancı dil dersinden muaf 

olanlara 14 saat daha eklenmektedir. Bu evrede 36 saat YÖK dersi mevcuttur. 

Evre 2 Blok 2 Beslenme, sindirim ve metabolizma konularını içermektedir. 8 

hafta süren bu blokta 152 ders saati sınıf derslerine ayrılmıĢtır. Toplum sağlığı 

alan dikey koridorunda 6, beceri dikey koridorunda 2, yabancı dil için 12 ders 

saati bulunmaktadır. Dokuz entegre oturum yapılmaktadır. Serbest çalıĢma için 

56 saat ayrılmıĢtır. Bu evrede 32 saat YÖK dersi mevcuttur. 

Evre 2 Blok 3 Hareket ve sinir sistemleri konularını içermektedir. 13 hafta süren 

bu blokta 252 ders saati sınıf derslerine ayrılmıĢtır. Toplum sağlığı alan dikey 

koridorunda 4 ders saati bulunmaktadır. 24 ders saati entegre oturum için 

ayrılmıĢtır. Serbest çalıĢma için ayrılan zaman 85 saattir.  Bu evrede 32 saat 

YÖK dersi mevcuttur. ÖÇM‟ lerine 24 saat ayrılmıĢtır.  

Evre 2 Blok 4 hayatın evreleri ile ilgili bilim dallarının katılımı ile oluĢmuĢtur. 8 

hafta süren bu blokta 205 ders saati sınıf derslerine ayrılmıĢtır. Toplum sağlığı 

alan dikey koridorunda 1, beceri dikey koridorunda 52 ders saati bulunmaktadır. 

Bu blokta üç entegre oturum bulunmaktadır. ÖÇM‟ lerine 16 saat ayrılmıĢtır. 

Serbest çalıĢma saati 44 saattir. 

Evre 3 Blok 1 Patolojilere ve kliniğe giriĢ bölümüdür. 14 hafta süren bu blokta 

243 ders saati sınıf derslerine ayrılmıĢtır. Ayrıca 4 saat panel; 26 saat entegre 

oturum; 66 saat, laboratuar-demonstrasyon ve beceri eğitimi;  32 saat özel 

çalıĢma modülü; 72 saat serbest çalıĢmayı içermektedir. 

Ġlk dört evrede yer alan blok eğitimlerine ait haftalık ders programı örneği (Evre 

4 Blok 1) aĢağıda verilmiĢtir: 
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Evre 4 Blok1, Solunum, DolaĢım, Kan ve BoĢaltım sistemlerinin klinik ve 

patolojik konularını içerir. 10 hafta süren bu blokta, teorik dersler 213; entegre 

oturum  36; beceri ve lab-demo 18, simüle hasta eğitimi 8; klinik çalıĢmalar 12; 

serbest çalıĢma 52 ve toplum sağlığı alan dikey koridoru 4 saat olarak yer 

almıĢtır. 

Evre 4 Blok 2 Sindirim sistemi. metabolizma ve endokrin sistemlerinin klinik ve 
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patolojik konularını içerir. 6 hafta süren bu blokta, teorik dersler 116;  olgu 

tartıĢmaları 20; klinik çalıĢmalar 10; özel çalıĢma modülleri 24; serbest çalıĢma 

40 saat süreyle yer almaktadır.  

Evre4 Blok 3 Sinir sistemi, duyu, hareket ve davranıĢ sistemlerinin klinik ve 

patolojik konularını içerir. 9 hafta süren bu blokta, teorik dersler 182; entegre 

oturum ve olgu tartıĢmaları 52; beceri 6; klinik çalıĢma 16; serbest çalıĢma 97 

saattir. 

Evre 4 Blok 4 Hayatın evrelerine ait klinik ve patolojik konuları içerir. 8 hafta 

süren bu blokta, teorik dersler 139; panel/ olgu tartıĢması/entegre oturumlar 49 

saattir. 60 serbest çalıĢma saati bulunmaktadır. 

Dördüncü yılda klinik stajları baĢlamaktadır. Öğrencilere ilgili anabilim 

dallarının öğretim üye ve yardımcıları tarafından teorik ve pratik dersler verilir. 

Ġlgili birimin klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarında öğrenciler, 

sorumlu öğretim üyesi veya yardımcısı ile hasta ile birebir karĢılaĢarak tanı ve 

tedavi sürecini tartıĢıp hasta bakımına iliĢkin belirli ölçüde sorumluluk 

üstlenirler. Stajlar sırasında öğrenciler, ilgili bölümün olgu sunumu, çeviri saati, 

seminer var ise sempozyum gibi etkinliklerine katılırlar. Staj süreleri ve staj 

anabilim dalları eğitim komisyonunun önerisi ve fakülte kurulunun kararı ile 

belirlenir. Ġç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve 

Travmatoloji, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları dördüncü yılda yer alan stajlardır. 

Ġç Hastalıkları stajı 12 haftadır.1. Hafta 40 saat teorik dersten sonra, 2-9. 

haftalarda sabah 4 saat hasta baĢı teorik eğitim, öğleden sonra 4 saat sınıf 

dersi,10-11 haftalarda tam gün hasta baĢı eğitimi ve 12.haftada sınav 

yapılmaktadır. 

Kadın Hastalıkları ve doğum stajı, 6 haftadır. Her gün ilk 3 saat hasta baĢı teorik 

ve pratik eğitim, 3 saat sınıf dersi ve iki saat klinik uygulama olarak 

gerçekleĢmektedir. Cuma günleri, seminer, Pazartesi makale ve olgu sunumları 

yapılmaktadır. 6. haftanın son iki günü sınav günüdür. 

Ortopedi stajı 2 hafta süreyle gerçekleĢtirilmektedir. 1.hafta 26 saat sınıf dersi, 

ikinci haftanın ilk dört günü pratik uygulamalar (Alçı-atel,dikiĢ-pansuman,çıkık 

muayenesi,traksiyon), son gün de sınav yapılmaktadır. 

Genel cerrahi stajı 4 haftadır. Ġlk iki hafta 2 saat hasta baĢı teorik eğitim, 4 saat 

sınıf dersi, son 2 saat hasta baĢı teorik eğitim Ģeklindedir.  
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Göğüs hastalıkları stajı 3 haftadır. 34 saat sınıf dersi, 52 saat hasta baĢı pratik 

eğitim ve klinik uygulama, 6 saat seminer ve vak‟a takdimi, üç saat onkoloji 

konseyi yapılmaktadır. 

Nükleer Tıp stajı bir haftadır. 11saat pratik uygulama 15 saat teorik ders 

yapılmaktadır. 

Radyodiagnostik iki hafta olup, 39 saat teorik, 37 saat uygulama/tartıĢma, 2saat 

seminer vardır.  

Çocuk Sağlığı ve hastalıkları 6 haftadır. 128 saat teorik ders 58 saat hasta baĢı 

eğitim ve klinik uygulama yapılmaktadır. 

BeĢinci yılda Kardiyoloji, Kalp-Damar Cerrahisi, Adli Tıp, Enfeksiyon 

Hastalıkları, Dermatoloji, Psikiyatri, Nöroloji, NöroĢirurji, Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Üroloji, Plastik 

ve Rekonstrüktif Cerrahi, Göz hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Anestezi ve 

Reanimasyon stajları vardır. 

Adli Tıp stajında iki hafta süreyle 61 saat teorik ders, 8 ders saati demonstrasyon 

yer almaktadır. 

Kardiyoloji stajı 35 saat teorik ders, 90 saat hasta baĢı eğitim ve klinik uygulama, 

6 saat seminer ile 3 haftada tamamlanmaktadır. 

Kalp Damar Cerrahisi staj süresi 1 haftadır. 11 saat teorik,16 saat hasta baĢı 

eğitim verilmektedir. 

Enfeksiyon hastalıklarında 3 haftada 45saat teorik ders, 24 saat hasta baĢı eğitim, 

6 saat seminer ve dergi saati verilmektedir. 

3 Haftalık Dermatoloji stajında 1. 39 saat teorik eğitim, 61 saat klinik uygulama 

ve hasta baĢı eğitim verilmektedir. 

Psikiyatri stajı 6hafta sürmektedir; ilk iki hafta 63 saat teorik eğitim, 8 saat eğitim 

toplantısı, 1saat olgu sunumu, 3.hafta baĢında yapılan yazılı sınavdan sonra kalan 

4 haftada pratik yapılmaktadır.  6. haftanın son Cuma günü sözlü sınav 

olmaktadır. 

Nöroloji ve nöroĢirurji stajları birleĢik olarak toplam 4 haftadır. 82 saat teorik 

eğitim, 68 saat pratik yapılmaktadır. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon stajı 2 haftadır. 25 saat teorik ders, 47 saat klinik 

uygulama yer almakta ve staj sonu sınavı son gün yapılmaktadır.  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları stajı 3 hafta olup, 43 saat teorik ders, 78 saat hasta 

baĢı eğitim ve klinik uygulama mevcuttur.  
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Göz hastalıkları stajında 34 saat teorik ders ile birlikte 30 saat hasta baĢı eğitim. 2 

saat bilimsel toplantı, 2 saat operasyon video gösterimi yapılmaktadır. 

Üroloji stajı  19 saat teorik ders, 20 saat klinik uygulama, ameliyathane 

,poliklinik gözlemi, 4 saat bilimsel toplantı1 saat olgu sunumu ve son gün sınavı 

ile tamamlanmaktadır. 

Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi stajı 2 haftadır. 29 saat teorik eğitim, 38 saat 

hasta baĢı eğitim ve klinik uygulama, 2 saat seminer ve makale saati ile 

tamamlanıp, son Cuma günü sınav ile bitmektedir. 

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları stajı, 66 saat teorik eğitim, 42 saat klinik 

uygulama ve hasta baĢı eğitim, 2 saat seminerve 3.hafta sonu sınav ile sona 

ermektedir. 

Anestezioloji ve Reanimasyon stajı 48 saat teorik ders,  60 saat hasta baĢı eğitim 

ve klinik ile sona ermektedir. 

Altıncı yılda baĢlayan 48 haftalık intörnlük programının hedefi daha önceki 

senelerde edinilmiĢ olan teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamasını 

yaptırmak, yalnız baĢına uygulanabilmesini sağlamaya yöneliktir. Ġntörnlük 

dönemi eğitiminde Kırsal Hekimlik (Halk Sağlığı) 8 hafta, Ġç Hastalıkları 8 hafta, 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 6 hafta, Adli Tıp 2 hafta, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 8 hafta, Genel Cerrahi 4 hafta, Acil Tıp 4 hafta, Göğüs Hastalıkları 2 

hafta, Kardiyoloji 2 hafta ve seçmeli staj 4 haftadır. Temmuz ayında baĢlayan bu 

dönemi yasal öğretim süresi içinde tamamlayarak yeterlilik belgesi alır. Yeterlilik 

belgesini ilgili Anabilim Dalı baĢkanı staj süresince yapılan çalıĢmalara ve tutum 

ve davranıĢlarına göre verir. 

Ekler  1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları 

2009–2010 

2. Blok Kılavuzları, 2009–2010 

3. www.med.ege.edu.tr 

4. Staj Ders Notları 

 Gelişim 

Standardı  

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. 

Açıklama  Eğitim programı ve öğretim yöntemleri, güncel öğrenme ilkelerine uygun olmalı, 

bugünün ve yarının hekimlerine bilimsel gelişmelere katılma fırsatı yaratmalıdır. 
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Seçmeli etkinlikler öğrencilerin kendi eğilimlerine ve ilgi alanlarına uygun 

konularda daha derin çalışmalar yapmalarına olanak sağlamalıdır. Bağımsız 

çalışma saatleri de öğrencilerin sosyal ve akademik ilgilerine daha fazla zaman 

ayırabilmeleri için eğitim programları içinde yer almalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Eğitim programında seçmeli programlar her aşamada yer almış mı?  

Eğitim programında ikinci ve üçüncü yılda ÖÇM olarak, altıncı yılda seçmeli staj 

bulunmaktadır.  

• Eğitim programında bağımsız çalışma saatleri her aşamada yer almış mı?  

Eğitim programında ilk üç yıl için bağımsız çalıĢma saatlerine yer verilmiĢtir.   

Değerlendirme 

Metni  

Fakültenin eğitim programının temel yapısını, içeriğini ve özelliklerini 

gösteren şemalar eşliğinde programın geneli, aşamaları, zorunlu-seçmeli, 

dönemlik, haftalık ders programı örnekleri ile bağımsız çalışma saatlerinin 

gösterilmesi ve açıklanması  

Ġkinci ve üçüncü yılın eğitim programında toplam 208 ders saati özel çalıĢma 

modüllerine ayrılmıĢtır. Her öğrenci ikinci yılda 64, üçüncü yılda 64 ders saati 

olmak üzere, iki ve üçüncü yılda toplam minimum 128 ders saati boyunca ÖÇM 

almaktadır. ÖÇM uygulamaları öğrenciler tarafından alınması gereken zorunlu 

bir uygulamadır. Yeterli ÖÇM kredisi alamayan öğrenciler dördüncü yılda yer 

alan eğitim programına devam edemez. 

EÜTF‟de ÖÇM uygulamaları için, öğrencilere ve öğretim üyelerine eğitim 

programı içinde her hafta ÇarĢamba öğleden sonra (günde 4 saat) veya blok 

uygulamalarda 5 iĢ günü (günde 8 saat) yer alan farklı zaman seçenekleri 

sunulmuĢtur.  

Ġlk üç yılın eğitim programında öğrenci baĢına düĢen toplam serbest çalıĢma 

zamanı 615 ders saatidir.  

Ekler  5. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları 

2009–2010 

6. Blok Kılavuzları, 2009–2010 

7. ÖÇM Yönergesi 
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2.3.  Eğitim programının topluma yönelik/topluma dayalı özellikleri  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri eğitim programını mutlaka toplumun öncelikli sağlık sorunlarını 

içerecek Ģekilde kurgulamalıdır.  

Açıklama  Tıp fakültelerinin eğitim programlarının geliĢtirilmesi ya da yenilenmesi 

sürecinde ülkenin ve tıp fakültesinin bulunduğu bölgenin özellikleri ve öncelikli 

sağlık sorunları göz önünde bulundurulmalı, bu bölgede ülke genelinden farklı 

hastalık ya da baĢvuru nedenleri bulunması halinde zorunlu programın yanı sıra 

seçmelilerde buna ağırlık verilmelidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

 Tıp fakültelerinin eğitim programlarının geliştirilmesi ya da yenilenmesi 

sürecinde ülkenin ve tıp fakültesinin bulunduğu bölgenin özellikleri ve 

öncelikli sağlık sorunları gözetilmiş midir?  

Evet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim programının yenilenmesi sürecinde 

ülkenin ve bölgenin öncelikli sağlık sorunları belirlenerek,  fakültede 

yürütülmekte olan eğitimin yatay ve dikey entegrasyonu çalıĢmaları ile 

bütünleĢtirilmiĢtir. 

Değerlendirme 

Metni  

Eğitim programının toplumun öncelikli sağlık sorunlarını içerecek şekilde 

geliştirilmesi için yürütülen çalışmaların açıklanması 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim programının yenilenmesi sürecinde 

ülkenin ve bölgenin öncelikli sağlık sorunları,  Halk Sağlığı ve Tıp Eğitimi 

Anabilim Dalı‟nca yürütülen “Tıp Fakültesi Eğitim Programı GeliĢtirmede 

Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi” isimli DPT projesi ile belirlenmiĢtir. 

Bu proje üç aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir; 

1.Kesitsel Saha ÇalıĢması: Hastalık ve semptom prevalansının belirlenmesi için 

gerçekleĢtirilen saha çalıĢmasında Ġzmir kent merkezinde yaĢayan 3300 kiĢi ile 

görüĢülmüĢtür.  

2. Delphi tekniği ile yapılan çalıĢma: Niteliksel veri toplama tekniği olan bu 

araĢtırma ile öğretim üyelerinin ve sağlık hizmetlerinin farklı basamaklarında 

çalıĢmakta olan pratisyen ve uzman hekimlerin sağlık sorunlarının eğitsel 

önceliklerine iliĢkin görüĢ ve değerlendirmeleri alınmıĢtır.  

3. Nominal grup tekniği ile yapılan çalıĢma: OluĢturulan uzman panellerinde 

sağlık sorunlarının fatalite, görülme sıklığı, eğitimdeki prototip değeri gibi 

özellikleri üzerinden eğitsel açıdan ağırlıkları değerlendirilmiĢtir. 

Öncelikli olarak belirlenen, hastalık ve baĢvuru nedenlerine yönelik olarak tıp 
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fakültesi mezunlarında bulunması gereken yeterlilik alanları ve düzeyleri 

tanımlandıktan sonra bu hastalık/baĢvuru nedeni ile ilgili beceri, toplum sağlığı-

alan, Etik-hukuk konuları belirlenmiĢtir. Sonuca/mezuniyet hedeflerine dayalı 

(“outcome based”) eğitim yaklaĢımı çerçevesinde yapılandırılan bu süreçte, 

fakülte öğretim üyeleri sistemler bazında çalıĢma grupları oluĢturarak 

çalıĢmıĢlardır. BelirlenmiĢ olan öncelikli sağlık sorunlarının her evrede hangi 

boyutları (normal yapı ve fonksiyon, patolojiler ve klinik) ile ele alınacakları  

kavram haritaları ve Ģemalar oluĢturularak  ayrıntılandırılmıĢ ve eğitim  programı 

oluĢturulmuĢtur. Ülkemizde ilk defa gerçekleĢtirilen bu çalıĢma ile toplum için 

öncelikli sağlık sorunları ve konular belirlenerek program tasarımında yer 

almıĢlardır. Ayrıca saha çalıĢmasından çıkan toplumda görülen en sık baĢvuru 

nedenleri listesi ilk üç yılda olgu sunumu ve entegre oturum konularının 

belirlenmesinde kullanılmıĢtır. 4. ve 5. sınıflarda uygulanan staj eğitimlerinde de 

bu hastalık/baĢvuru nedenlerinin kullanılması planlanmıĢ olup bu konudaki 

çalıĢmalar devam etmektedir.  

Ekler  1.Tıp Fakültesi Eğitim Programı Geliştirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının 

Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Basımevi, Ekim 2005 

Gelişim 

Standardı  

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.  

Açıklama  Eğitim programında öğrencilerin üniversite hastaneleri yanı sıra birinci ve ikinci 

basamakta eğitim formasyonu kazanmış hekimlerin yanında staj ya da 

uygulamalara katılabilmesi için çevredeki tüm sağlık kurumları ile işbirliği 

yapılmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

 Üçüncü basamak dışındaki sağlık kurumlarında ve toplum içindeki eğitim 

etkinliklerinin yıllar/aşamalara göre dağılımı ve süresi nedir?  

2003-2006 yılları arasında fakültemizde uygulanan eğitim programında ilk üç 

sınıfta (Evre 4‟ün sonuna kadar) toplam müfredatın %3-6 arasındaki kısmı birinci 

basamak kurumlarda geçmekte idi. Evre 2 sonuna kadar izlem ve gezi Ģeklinde 

olan uygulamalar, Evre 3 ve Evre 4‟te sağlık ocaklarında eğitici pratisyen 

hekimlerin eĢliğinde gerçekleĢen yapılandırılmıĢ eğitimler halinde sürmüĢtür. 
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Ancak 2007‟den itibaren Ġzmir‟de uygulanmaya baĢlayan Aile Hekimliği 

sistemine geçilmesi ve sağlık ocaklarının uygulamadan kaldırılması ile topluma 

dayalı bu uygulamalara son verilmek zorunda kalınmıĢtır. 

2007 yılından bu yana uygulanan eğitim programında ilk üç sınıfta 4 saatlik 

iĢyeri ziyareti     (fabrika) yapılmaktadır. 48 haftalık intörnlük döneminde sekiz 

hafta (Halk Sağlığı) birinci basamakta (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, 

Belediye Sağlık merkezi, Okul Sağlığı)  olmak üzere, iki hafta da (Kadın 

Hastalıkları ve Doğum) doğum evinde eğitim görülmektedir.  

Değerlendirme 

Metni  

Üniversite hastanesi dışındaki eğitim etkinliklerinin eğitim programındaki yeri 

amaç ve süreleri ile bu etkinlikleri planlarken nelerin (bölgesel, ulusal, 

uluslararası öncelikli sağlık sorunları ya da benzeri belgeler) dayanak alındığı  

Fakültemiz amaç hedeflerinin belirlenmesi sürecinde yürütülen araĢtırmada, 

fakülte öğretim üyelerimize uzman görüĢü panellerinde  (toplam 246 öğretim 

üyesi bu panellere katılmıĢtır)  belirlenen hastalık/ baĢvuru nedenlerinin görülme 

olasılığının en yüksek olduğu kurumlar sorulmuĢtur. 

 Öğretim üyeleri, listemizdeki hastalık/baĢvuru nedenlerinin % 35‟inin 

öğretilmesinde yataklı tedavi birimlerinin(üniversite ve devlet hastanesi), 

%41‟inin öğretilmesinde polikliniklerin(üniversite ve devlet hastanesi), 

%13.3‟ünün öğretilmesinde  acil servislerin, % 9,9‟unun öğretilmesinde birinci 

basamak sağlık kurumlarının kullanılmasını önermiĢlerdir.  Ayrıca öğretim 

üyeleri, tıp fakültesinin klinik ortamlarının (yataklı birimler, poliklinik ve acil 

servis) hastalıkların %62,3‟ünün eğitiminde birincil düzeyde kullanılabileceği 

görüĢündedirler. Bu bulgular, fakültenin üniversite dıĢındaki uygulamaları için 

dayanak oluĢturmaktadır.  

Ekler  2.Tıp Fakültesi Eğitim Programı GeliĢtirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının 

Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Basımevi, Ekim 2005 

3.  Halk Sağlığı birinci basamak hekimlik eğitimi intörn doktorluk çalıĢma ve 

uygulama planı 

4. Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitimi intörn doktorluk çalıĢma planı 
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2.4.  Eğitim programlarında bilimsel yöntem ve ilkeler ile kanıta dayalı tıbba yer 

verilmesi  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri eğitim programları analitik, eleĢtirel düĢünmeyi geliĢtirecek, 

bilimsel yöntemlerini içerecek Ģekilde planlanmalıdır.  

Açıklama  Öğrencilerin bilimsel düĢünme ve araĢtırma yöntemleri konusunda deneyim 

kazanabilmeleri amacıyla oluĢturulan seçmeli araĢtırma programları ve eğitim 

etkinliklerine katılımları sağlanmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

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

sürelerde yer alıyor?  

Bilimsel AraĢtırma ve Epidemiyoloji Eğitimi yoğun olarak Toplum Sağlığı Alan 

(TSA) dikey koridoru içinde evre-1‟den evre-4‟e kadar yer almaktadır. Ayrıca 

intörnlük döneminde yine iki aylık Halk Sağlığı Stajı kapsamında öğrenciler, 

sahada epidemiyolojik bir araĢtırmayı planlayıp gerçekleĢtirmekte ve makale 

haline getirmektedirler.    

1. sınıfta Tıbbi Bilimlere giriĢ bloğunda  (Evre 1 Blok 1) TSA kapsamında, Bilim 

tarihinden kesitler ( 2 saat) ve Bilim adamının toplumsal sorumlulukları (2 saat) 

teorik dersleri verilmekte, ayrıca “Bilim adamının yaĢamı” tartıĢması küçük 

gruplarda okunan bilim adamı yaĢam öyküleri kitaplarının tartıĢılması Ģeklinde 2 

saatlik bir uygulama yapılmaktadır. Bu evrede öğrenciler, 22 saatlik uygulamalı 

bilgisayar eğitimi almaktadırlar.  

1. sınıfta Solunum, DolaĢım ve BoĢaltım bloğunda ( Evre 2 Blok 1) Bilimsel 

araĢtırmalarda etik konusu ( 2 saat) kuramsal olarak anlatılmaktadır.  

1. sınıfta  Sindirim ve metabolizma bloğunda (Evre 2 Blok 2);  Nedensellik 

iliĢkisi ve bağımlı/ bağımsız değiĢken kavramları kurĢun zehirlenmesi olgusu 

üzerinden  küçük grup etkinliği olarak ( 2 saat ) yapılmakta, yine bu blokta 

normal dağılım, yaygınlık ölçütleri ve ölçmede güvenirlik, geçerlilik kavramları 

beslenmenin değerlendirilmesi bağlamında küçük grup uygulaması Ģeklinde 

gerçekleĢtirilmektedir.  

2. sınıfta Patolojilere giriĢ bloğunda (Evre 3 Blok 1); Bilimsel yöntem, araĢtırma 

tiplerinin sınıflandırılması, tanımlayıcı araĢtırmalar,kesitsel araĢtırmalar, kohort 

araĢtırmaları,olgu kontrol araĢtırmaları, eleĢtirel okuma konuları kuramsal olarak 

6 ders saatinde anlatılmaktadır. Bu konuların uygulamaları küçük grup 

çalıĢmaları Ģeklinde EleĢtirel okuma 1 ( Kesitsel araĢtırmalar) ve EleĢtirel okuma 
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2 (Olgu kontrol ve kohort araĢtırmaları) 4 saatte yapılmaktadır. Bu blokta Biyo-

istatistik ve BiliĢim anabilim dalı tarafından, Ġstatistiğe giriĢ, Veri türleri 

kuramsal dersleri 2 saatte anlatılmakta, Veri giriĢi ve tanımlayıcı istatistik 

konuları, bilgisayar baĢında küçük grup etkinliği Ģeklinde 4 saate öğrencilere 

aktarılmaktadır. Bu blokta 2 ders saati bilgiye ulaĢma ve klinik karar verme dersi 

Tıp Eğitimi Ana bilim dalı tarafından verilmektedir.  

2.sınıfta Hayatın evreleri bloğunda ( Evre 4 blok4);  Deneysel araĢtırmalar, 

araĢtırmaların doğruluğu, klinik karar verme ve AraĢtırma etiği dersleri 4 saat 

kuramsal olarak aktarılmaktadır.  

Ġntörnlük; Halk sağlığı stajı sırasında 5 saatlik teorik dersle öğrencilere, proje 

tasarımı, veri çeteleme ve analizi, araĢtırma tipleri ve araĢtırma etiği ( alan 

araĢtırmalarında) ve rapor yazımı aktarılmakta, Öğrenciler 4-5 kiĢilik ekipler ve 

danıĢman eĢliğinde haftada yarım gün danıĢmanlık alarak, toplumun içinde bir 

epidemiyolojik bir araĢtırmayı gerçekleĢtirip, raporunu hazırlamaktadırlar.  

Değerlendirme 

Metni  

Bilimsel yöntem ve ilkelerle kanıta dayalı tıp etkinliklerinin programdaki yerini 

ve işlenme biçimini gösteren tablo ya da şema ve açıklamaları  

 

Ekler  1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları 2009–2010 

2. Blok Kılavuzları, 2009–2010 

3. Halk sağlığı birinci basamak hekimlik eğitimi intörn doktorluk çalıĢma ve uygulaması 
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Gelişim 

Standardı  

Tıp fakülteleri eğitim programlarında kanıta dayalı tıp uygulamalarına yer 

vermelidir  

Açıklama  Öğrencilerin, karşılaşacakları sağlık sorunları ve hastalıklarla ilgili karar verme 

ve problemleri çözme süreçlerinde tıbbi kanıt ve deneyimleri kullanabilme 

becerilerini geliştirecek uygulamalara eğitim programları içinde yer verilmelidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

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

sürelerde yer alıyor?  

2010 mayıs ayında tıp fakültesi eğitim komisyonumuz tarafından yeni eğitim 

döneminde bilimsel araĢtırma ve kanıta dayalı tıp konularını bir araya getiren ve 

4. ve 5. sınıflarda da devamlılığını sağlayacak  “Bilgi yönetimi ve araĢtırma dikey 

koridoru”  oluĢturulması kabul edilmiĢtir.  

Değerlendirme 

Metni  

Kanıta dayalı tıp uygulamalarının programla ilişkisini gösteren program 

şemaları eşliğinde açıklamalar  

“Bilgi yönetimi ve araĢtırma dikey koridoru”  kapsamında, bilgi yönetimi 

becerileri, öğrenme ve çalıĢma becerileri, kaynak kullanımı, bilimsel yöntem ve 

nedensellik, araĢtırma yöntemleri, eleĢtirel makale okuma, kanıta dayalı tıp 

uygulamaları, temel istatistik, temel bilgisayar becerileri gibi derslerin ilk iki yıl; 

ardından eklenen klinik akıl yürütme becerileri ve dergi saatleri ile devam etmesi 

planlanmaktadır. Koridorla iliĢkili olabilecek farklı seçmeli eğitim programları da 

planlanmaktadır. 

Ekler  4. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları 

2009–2010 

5. Blok Kılavuzları, 2009–2010 

6. Halk sağlığı birinci basamak hekimlik eğitimi intörn doktorluk çalıĢma ve 

uygulama planı 
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2.5. Eğitim programının entegrasyonu 

Temel  Standart Tıp Fakülteleri eğitim programında dikey ve yatay entegrasyonu mutlaka 

sağlamalıdır. 

Açıklama  Eğitim programında entegrasyon hem öğrenmeyi kolaylaĢtırmak hem de hekimlik 

uygulamalarına uyum sağlamak açısından büyük önem taĢır. Entegrasyon hem 

aynı uygulama dilimi içinde farklı disiplin ve kavramların entegrasyonu (yatay) 

hem de önceki ve sonraki uygulama dilimleri arasında (dikey); örneğin normal 

yapı ve fonksiyonun hastalık nedenleri, mekanizmaları ya da baĢvuru nedenleri 

ile entegrasyonu Ģeklinde olmalıdır. Önceki yıllarda edinilen bilgilerin ileride 

nasıl kullanılacağını, sonraki yıllarda ise hastalık belirtilerinin normal yapı ve 

fonksiyonda ne gibi değiĢiklikler yarattığını anlama ve değerlendirme fırsatı 

yaratır. Kısa tekrarlar ve önceki ya da sonraki bilgi ve uygulamalara atıflar 

öğrencinin bütünsel bakıĢını pekiĢtirir. 

Değerlendirme 

sorusu 

Dikey ve yatay entegrasyon hangi düzeylerde ve nasıl sağlanmıştır? 

 2002 yılında baĢlayan geniĢ katılımlı program yenileme çalıĢmasıyla 2003-2004 

eğitim öğretim yılının baĢından itibaren eğitim programımız baĢvuru 

nedenlerine göre kurgulanarak yatay ve dikey entegrasyonu sağlanmıĢtır. Ġlk üç 

sınıfta entegrasyon yatay ve dikey olarak ideale yakın bir biçimde 

oluĢturulmuĢtur. Staj gruplarında ise anabilim dalı mantığı terk edilmemiĢ, 

fakat öğrencilerin daha önce aldığı eğitime uygun olacak Ģekilde baĢvuru 

nedenleri ve olgular üzerinden yürütülmesi amaçlanmıĢtır. Klinisyen öğretim 

üyeleri ile ilk üç sınıftaki entegre oturum ve olgu derslerinde tanıĢan 

öğrencilerin, temel tıp bilgilerinin kliniğe nasıl yansıdığını hem o dönemden 

anlaması hem de staj dönemlerinde temel derslerle klinikte edindiği bilgi ve 

becerileri bütünleĢtirmesi sağlanmaya çalıĢılmıĢtır.  

 2009 yılından itibaren program iyileĢtirme çalıĢmaları yeniden baĢlatılmıĢ ve 

sürekli devam etmesi hedeflenmiĢtir.   

Değerlendirme 

metni 

Eğitim programında yatay ve dikey entegrasyonun hangi temellere göre nasıl 

kurgulandığının örneklerle açıklanması. 

Eğitim programımızda sınıf mantığından evre ve blok organizasyonuna 

geçilmiĢtir. Evre 1‟de (11 hafta-1. yılın baĢı)  temel bilimlere giriĢ dersleri, Evre 

2‟de (bir yıldan biraz fazla- 1. yılın kalanı ikinci yıl mart ayına kadar) normal 

yapı ve fonksiyon, Evre 3‟te  (13 hafta- 2. Yılın sonu) patolojilere giriĢ, Evre 4‟te 
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(1 yıl-3. yıl) ise sistem patolojileri aktarılması planlanmıĢtır. Bundan sonra ise 2 

yıl süren staj dönemi ardından da 12 ay süren intörnlük ile programın 

tamamlanması sağlanmıĢtır. 

Bu özel yapılanma altında uygulanan entegrasyonu bir örnekle açıklamak 

istersek, 2. Evrenin birinci bloğu olan (E2B1) solunum dolaĢım, boĢaltım 

bloğuyla baĢlayabiliriz. Bu blokta, solunum, kan, dolaĢım, boĢaltım sistemleri ile 

vücut sıvıları ve asit baz dengesine ait normal yapı ve fonksiyon multidisipliner 

olarak aktarılmaktadır. Fakültemizde yatay entegre sistem 1992 den beri zaten 

uygulanmaydı. Yeni sistemimizde bloklarda baĢvuru nedenlerine göre farklılaĢan 

temalar bulunmaktadır. Bloğun ilk teması soluk alıp vermedir. Bu temadaki 

konular öksürük, balgam ve yan ağrısı gibi baĢvuru nedenleri ile iliĢkilendirilerek 

sıralanmıĢtır.   

Bu bloğu anlamak için gerekli temel dersler (örneğin reseptör nedir, reseptörlerin 

özellikleri, membranlardan geçiĢ, otonom sistem vs.) ise E1B1‟de önceden 

aktarılmıĢtır. Evre 3‟te ise genel patoloji ve farmakoloji, mikrobiyoloji ve 

parazitoloji bilgileri yine benzer baĢvuru nedenleri ile eĢleĢtirilerek 

anlatılmaktadır. 

Evre 4‟teki ilk blokta yine benzer baĢvuru nedenlerinin temelini oluĢturan 

hastalıkların, hem çocuk hem de eriĢkin açısından, patolojisinden tedavisine 

kadar programa yansıtılmıĢtır. Evre 2‟ deki her bloğun Evre 4‟te mutlak bir 

karĢılığı oluĢturulmuĢ, Evre 2‟de anlatılan normal yapı ve fonksiyona ait 

patolojiler bu bloklar içinde kapsanmıĢtır. Evre 4‟te hem önceki blok ve evrelere 

hem de stajlara atıflar yapılarak öğrencilerin bağlantıyı algılaması sağlanmıĢtır. 

Özellikle bu blokta stajlara olan atıflar dikey entegrasyonda önemli rol 

oynamaktadır.  

Her blokta-evrede dikey entegrasyonu sağlamak amacı ile atıflara özellikle dikkat 

edilmektedir. Programın oluĢturulmasında dersler hem yatay hem de dikey 

entegre bir biçimde yerleĢtirilmeye özen gösterildiği gibi teorik ders aktarımları, 

entegre oturum ve olgu sunumlarıyla alt ve üst seviyelere yapılan atıflarla öğrenci 

gözüyle tam bir entegrasyon oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır.  

Eğitim programında yatay ve dikey entegrasyonu açıklamak üzere Evre2 Blok1 

ve Evre4 Blok1 kapsamında ele alınan konular örnek olarak incelenebilir: 
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 E2B1‟deki soluk alıp verme temasındaki teorik dersler sırası ise Ģöyledir: 

o Tema giriĢi ve tanıtımı 

o Solunum anatomisine giriĢ (Anatomi) 

o Burun ve paranazal sinus anatomisi (Anatomi) 

o Nazofarinks ve larinks anatomisi (Anatomi) 

o Hava kalitesi (toplum sağlığı) 

o Solunum sistemi histolojisine giriĢ (Histoloji) 

o Burun histolojisi (Histoloji) 

o Larinkskıkırdak ve kaslarının anatomisi (Anatomi) 

o Trachea ve bronkus anatomisi (Anatomi) 

o Nazofarinks ve larinks histolojisi (Histoloji) 

o Trakea ve epiglot histolojisi (Histoloji) 

o Akciğer parankim morfolojisi (Anatomi) 

o Plevra anatomisi (Anatomi) 

o Akciğer parankim histolojisi (Histoloji) 

o Ġlk yardım ve temel yaĢam desteğine giriĢ (Anesteziyoloji) 

o Mediastinum ve Göğüs kafesi (Anatomi) 

o Akciğerde basınç hacim iliĢkisi ve solunumla yapılan iĢ, 

kompliyansın tanımı (Biyofizik) 

o Solunum kasları anatomisi (Anatomi) 

o Solunum sistemi organlarının yapı ve fonksiyon iliĢkisi (Fizyoloji) 

o Solunum siklusunda basınça ve hacim değiĢiklikleri (Fizyoloji) 

o Alveollerde yüzey gerilimi,basınç ve yarı çap iliĢkileri (Biyofizik) 

o Öksürük, burun akıntısı, balgam yan ağrısı entegre oturumu 

(multidisipliner) 

o Kompliyansın arttığı ve azaldığı örnekler, alveol yüzey geriliminin 

tanımı (Fizyoloji) 

o Surfaktann yapısı ve fonksiyonları (Biyokimya) 

o Solunum dolaĢım merkezleri anatomisi (Anatomi) 

o Helyum dilusyon yöntemi ile akciğer hacim ve kapasiteleri 

(Biyofizik) 

o Solunum fonksiyon testleri solunum volüm ve kapasiteleri 

(Fizyoloji) 
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o Solunum merkezleri ve solunumun kontrolü (Fizyoloji) 

o Gazların sıvılardaki çözünürlüğü (Biyofizik) 

o Kemoreseptörler ve solunum kontrolündeki rolleri (Fizyoloji) 

o Akciğer dolaĢımı, ventilasayon perfüzyon oranı (Fizyoloji) 

o Alveollerden gaz taĢınması (Fizyoloji) 

o Sağlıkta ve hastalıkta solunumsal düzenlemeler ((Fizyoloji) 

o Dispne, hemoptizi ve atelektazi entegre oturumu (multidisipliner) 

 E4B1‟deki soluk alıp verme temasındaki teorik dersler sırası ise Ģöyledir: 

o Burun tıkanıklığı (KBB) 

o Rinosinüzitler (KBB) 

o Solunum sistemi enfeksiyonlarında etken mikroorganizmalar 

(Mikrobiyoloji) 

o ÜSYE (Çocuk Hst) 

o Laringeal dispneler (KBB) 

o Fonksiyonel ve sekonder ses kısıklığı (KBB)  

o Larinks tümörleri (KBB) 

o Larinks hastalıkları patolojisi (Patoloji) 

o  Krup (Çocuk Hst) 

o Çocukluk çağı pnömonileri (Çocuk Hst) 

o EriĢkin pnömonileri (Göğüs Hst) 

o Pnömonilerin Patolojisi (Patoloji) 

o Akciğeri etkileyen paraziter hastalıklar (Parazitoloji) 

o Retiküloendotelial sistemi tutan hastalıklar (Enfeksiyon Hst) 

o Olgu TartıĢmaları (multidisipliner) 

 Ses kısıklığı  

 EriĢkin Pnömonisi 

 Çocukluk Pnömonisi 

 Kist Hidatik 

 Etik hukuk 

o  BronĢektazi (Çocuk Hst) 

o Mikobakteriler (Mikrobiyoloji) 

o Çocukluk Çağı tüberkülozu (Çocuk Hst) 

o EriĢkin Tüberkülozu (Göğüs Hst) 
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o Tüberküloz patolojisi (Patoloji) 

o Tüberküloz tedavisi (Farmokoloji) 

o Tüberküloz kontrol programları (Toplum sağlığı) 

o Akciğer Tümörleri (Göğüs Hst) 

o Akciğer Tümörleri (Göğüs Cerrahisi) 

o Akciğer Tümörleri Patolojisi (Patoloji) 

o Olgu tartıĢmaları (multidisipliner) 

 Tüberküloz  

 Kanser 

 Etik Hukuk 

o Yabancı cisim aspirasyonları (Çocuk Hst) 

o Akut bronĢit ve bronĢiolit (Çocuk Hst) 

o HıĢıltılı çocuk (Çocuk Hst) 

o Allerjik rinit ve astımda immunopatogenez ( Ġç Hst) 

o Allerjik ilaçlar (Farmakoloji) 

o Çocukta astım (Çocuk Hst) 

o EriĢkinde astım (Göğüs Hst) 

o KOAH (Göğüs Hst) 

o KOAH ve astım patolojisi (Patoloji) 

o KOAH ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar (Farmakoloji) 

o Solunum sistemi radyolojisi (radyoloji) 

o Solunum sistemi hastalıklarının genetik temeli (Tıbbi Genetik) 

o ARDS (Göğüs Hst)  

o Toksik gaz inhalasyonu-RADS ( Anesteziyoloji) 

o Solunum sistemi hastalıklarında ıĢık ve elektron mikroskobik tanı 

olanakları (Tıbbi Biyoloji) 

o Otonom sinir sistemi ilaçlarına giriĢ (Farmakaoloji) 

o Tıp sanatının baĢlangıcı-Tıbbın sembolü yılan (Tıp tarihi ve Etik) 

o Kolinerjik ilaçlar (Farmakaoloji) 

o Antikolinerjik ilaçlar (Farmakaoloji) 

o Ġnterstisyel akciğer hastalıkları ve sarkoidoz (Göğüs Hst) 

o Meslek hastalıkları (Göğüs Hst) 

o Meslek hastalıklarından korunma (Toplum sağlığı) 
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o Pnömokonyozlar ve tbc dıĢı granülomatöz hastalıkların patolojisi 

(Patoloji) 

o Olgu sunumları (multidisipliner) 

 HıĢıltılı çocuk 

 Astım çocuk ve eriĢkin 

 KOAH 

 Hipersensitivite Pnömonisi 

 Sarkoidoz 

 ARDS 

o Çocukluk çağı plörezileri (Çocuk Hst) 

o Erikin plevra hastalıkları (Göğüs Hst) 

o Çocuk toraks travmaları (Çocuk Cerrahisi) 

o Toraks travmaları- pnömotoraks (Göğüs Cerrahisi) 

o Göğüs duvarı deformiteleri-Diafragma hastalıkları (Çocuk 

Cerrahisi) 

o Solunum sistemi malformasyonları (Patoloji) 

o Olgu TartıĢmaları (multidisipliner) 

 Plörezi 

 Malformasyon 

 Toraks travması 

Teorik dersler dıĢında toplum sağlığı alan, beceri, etik ve hukuk gibi dikey 

koridorlarımız da biraz önce açıklamaya çalıĢtığımız yatay ve dikey entegre 

programa uygun biçimde yerleĢtirilmiĢtir. Bunu örneklersek, E2B1‟deki birinci 

tema olan soluk alıp vermede normal solunum seslerinin dinlenmesi becerisi 

verilirken, E4B1‟de patolojik solunum seslerinin dinlenmesi becerisi 

kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Staj döneminde ise bu daha da pekiĢtirilerek temel 

baĢvuru nedenleri ve hastalıklar çerçevesinde hastalık tanısı koyabilecek Ģekilde 

solunum sistemine ait klinik akıl yürütme ve fizik muayene becerilerinin 

geliĢtirilerek edinilmesi amaçlanmıĢtır. 

Ekler 1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları 

2009–2010 

2. Blok Kılavuzları, 2009–2010 

3. Algoritmalar (EriĢkin) (Çocuk) kitapçığı 
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2.6.  Öğrencilerin sahip olması gereken yetkinlikler  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri eğitim programlarında, öğrencilerin mezuniyet aĢamasında sahip 

olması gereken yetkinlikler mutlaka tanımlanmalı, eğitim programında yer almalı 

ve değerlendirilmelidir. Bu yetkinlikler Ģu alanları kapsamalıdır:  

 Temel ve klinik bilgi ve beceriler  

 DavranıĢ ve sosyal bilimler, tıpta insan bilimleri, adli tıp, toplumsal öğeler ve 

tıp etiği  

 Genel hekimlik becerileri (analitik, eleĢtirel düĢünme, klinik sorgulama-akıl 

yürütme, problem çözme, bilgiye ulaĢma ve kullanma, yaĢam boyu öğrenme, 

iletiĢim, ekip çalıĢması vb)  

Açıklama  Öğrencilerin mezuniyet aĢamasında sahip olması gereken yetkinlikler, programın 

hazırlanması ya da yenileĢtirme çalıĢmalarının baĢında ve ilk iĢ olarak, sağlık 

alanı ile ilgili tüm tarafların geniĢ katılımı ile belirlenmelidir. Bu yetkinlikler 

listesi, mezuniyet öncesi eğitime ayrılan süreye uygun ölçüde, hekimliğin tüm 

yönlerini kapsamalı; temel ve klinik bilimler ile ilgili bilgi ve beceriler yanı sıra 

hekime yakıĢır tutum ve davranıĢın kazandırılması için davranıĢ bilimleri, sosyal 

bilimler ve insani bilimlerden de yararlanılmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Öğrencilerin mezuniyet aşamasında sahip olması gereken yetkinlikler 

tanımlanmış mı?  

Evet. Fakültemizden mezun olan hekimlerden beklenen yeterlik ve yetkinlikler, 

Ekim 2002‟de basılan “Klinik Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey 

Entegrasyon Zemininde Yeniden Yapılandırma ÇalıĢmaları Rehberinde 

tanımlanmıĢtır. 

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

bilgi-beceriler tanımlanmış mı, eğitim ve değerlendirmede hangi yöntemler 

kullanılıyor?  

Ġlk üç yıllık eğitim programında hekimin elde etmesi gereken bilgi her blok için 

hazırlanmıĢ olan kılavuzlarda tanımlanmıĢtır. Çoğu staj (dört ve beĢinci yıl eğitim 

programı) için bilgi hedefleri staj ders notlarında ders bazında tarif edilmiĢtir. 

Beceri ve tutum geliĢtirilmesine yönelik planlanan intörnlük (altıncı yıl eğitim 

programı) döneminde bilgi hedefleri tanımlanmamıĢtır.   

Altı yıllık eğitim programı için kazandırılması hedeflenen beceriler, mesleksel 

beceri eğitim hedefleri matrisinde ifade edilmiĢtir.  
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Bilgi hedeflerine yönelik sınıf dersi, panel, entegre oturum, olgu tartıĢması, 

seminer gibi eğitim yöntemleri kullanılmaktadır.  

Beceri hedeflerine yönelik demonstrasyon, laboratuvar uygulaması, küçük grup 

çalıĢması, manken-maketlerle beceri uygulaması, simüle hasta uygulaması, alan 

çalıĢmaları, hasta baĢı uygulamalar (vizitler, nöbetler, küçük müdahale) gibi 

eğitim yöntemleri kullanılmaktadır.    

Bilgi ölçmeye yönelik yazılı sınav (kısa yazılı metin tipi sorular, çoktan seçmeli 

sorular) ve sözlü sınavlar yapılmaktadır.    

Beceri ölçmeye yönelik laboratuar sınavı, beceri sınavı, simüle hasta sınavı, hasta 

baĢı uygulamalı sınavlar, bilgisayar destekli sınavlar (görüntü değerlendirme 

becerisi) uygulanmaktadır.  

• 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?  

DavranıĢ bilimlerine ait hekimin elde etmesi gereken bilgiler E1B1, E2 B3, E2 

B4 kılavuzlarında yer almaktadır. Değerlendirme yazılı sınavlar aracılığı ile 

yapılmaktadır.   

Ġlk üç yıllık eğitim programı için hazırlanan bloğun hedeflerine entegre edilmiĢ 

toplum sağlığını ilgilendiren konulara ait bilgi ve beceriler Toplum Sağlığı-Alan 

baĢlığı altında yer almaktadır. Sınıf dersi, panel, entegre oturum, olgu tartıĢması, 

portfolyo, küçük grup çalıĢmaları, kurum ziyaretleri (fabrika, laboratuvarlar), film 

tartıĢmaları, rol oynama eğitim yöntemleri kullanılmaktadır. Portfolyo, uygulama 

sonrası raporların değerlendirilmesi, blok yazılı sınavı ve blok ara sınavında yer 

alan sorular ile değerlendirme yapılmaktadır.     

Eğitim programında adli tıp alanında hekimin sahip olması gereken bilgiler ilk üç 

yıl için E2B1, E2B4, E4B4 kılavuzlarında belirtilmektedir. BeĢinci ve altıncı yıl 

eğitim programında bilgi ve beceri hedefleri EÜTF Adli Tıp Staj Ders notlarında 

ders bazında ifade edilmektedir. Bilgi hedeflerine yönelik sınıf dersi, entegre 

oturum; beceri hedeflerine yönelik demonstrasyon, adli rapor yazma eğitim 

yöntemleri kullanılmaktadır.   

Ġlk üç yıllık eğitim programında etik-hukuk bilgi hedefleri blok kılavuzlarında 

tanımlanmaktadır. Bilgi hedefleri yazılı sınavlar ile değerlendirilmektedir.  
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• Eğitim programında genel hekimlik becerilerine ait hekimin elde etmesi 

gereken bilgi-beceriler tanımlanmış mı, eğitim ve değerlendirmede hangi 

yöntemler kullanılıyor?  

Eğitim programının değiĢik evre/bloklarında, Özel ÇalıĢma Modüllerinde: KiĢiler 

arası beceriler (iletiĢim, anamnez ve öykü alma, yazılı ve sözel sunum, kendini 

ifade etme v.b); EleĢtirel düĢünme, akıl yürütme, problem çözme becerileri; 

Takım çalıĢması, örgütlenme ve yönetim becerileri; Bilgiye eriĢim, bilgiyi ve 

bilgi teknolojisini kullanma becerileri; AraĢtırmacı kimlik baĢlıklarına iliĢkin 

bilgi ve beceri hedefleri tanımlanmıĢtır.  

Eğitim yöntemi olarak, sınıf dersi, panel, entegre oturum, olgu tartıĢması, küçük 

grup çalıĢmaları (eleĢtirel makale okuma, rol oynama, küçük grup tartıĢması, 

simülasyon), kurum ziyaretleri (fabrika, laboratuvarlar), film tartıĢmaları 

kullanılmaktadır.  

Değerlendirme için bilgi hedeflerine yönelik yazılı sınav, ödevler ile 

değerlendirme yapılmaktadır. Beceri hedefleri için uygulama sınavları, simüle 

hasta sınavları yapılmaktadır.      

Değerlendirme 

Metni  

a. Öğrencilerin mezuniyet aşamasında sahip olması gereken yetkinlikler 

listesi  

1. Tıbbi Bilgi ve AnlayıĢ:  

Hekimlik uygulamasının gerektirdiği temel tıp bilimleri, klinik bilimler, 

davranıĢ bilimleri ve toplumsal yaklaĢıma ait bilgiler ve bu disiplinler 

arasındaki bağlantılar 

1.1. Sağlık ve hastalıkta, moleküler düzeyden organizmanın bütününe kadar 

gerçekleĢen yaĢamsal süreçlerin temel bilgi ve anlayıĢ düzeyinin 

kullanılmasında yeterlilik 

1.2. Toplumda öncelikli sağlık sorunlarının nedenleri, tanı, tedavi 

yöntemlerine ait bilgi ve anlayıĢ düzeyinde yetkinlik 

2. Mesleksel Beceriler: 

Klinik beceriler, iletiĢim becerileri, entelektüel beceriler, sağlığın korunması, 

geliĢtirilmesi ve koruyucu hekimlik 

2.1. Klinik Beceriler 

2.1.1. Tıbbi uygulama, yeniden canlandırma, anamnez alma, fizik 

muayene, laboratuar uygulama becerilerinde yetkinlik 
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2.1.2. Tanıya varmada bulgu ve verileri sorgulama, yorumlama ve 

değerlendirme, tedavi, hasta ve hastalık yönetimi becerilerinde 

yetkinlik 

2.2. Sağlığın Korunması, GeliĢtirilmesi ve Koruyucu Hekimlik 

2.2.1. Sağlığın bozulmasına neden olabilen çevresel, mesleksel, 

ekonomik, psikolojik, sosyal ve kültürel etkenleri, tanıma, 

tanımlayabilme; hastalıkların epidemiyolojisi ve sosyoekonomik 

etkileri hakkında bilgi ve anlayıĢ düzeyinde yeterlilik 

2.2.2. Hastalıklardan korunma ve oluĢumunun önlenmesinde yetkinlik 

2.3. ĠletiĢim Beceriler 

2.3.1. Genel iletiĢim becerilerinde (sözlü, sözsüz, yazılı iletiĢim, dinleme 

ve kendini ifade etme, sunum becerileri) yetkinlik 

2.3.2. Ekip çalıĢanları ve meslektaĢlarla iletiĢimde yetkinlik 

2.3.3. Hasta ve hasta yakınları ile hekim olarak etkili iletiĢim kurmada 

yetkinlik 

2.3.4. Sağlığın korunması ve geliĢtirilmesi çerçevesinde rol model olarak 

toplumun tüm katman ve bireyleriyle iletiĢimde yetkinlik 

2.4. Entelektüel Beceriler 

2.4.1. Bilgiye eriĢim yolları ve araçlarını kullanmada yetkinlik 

2.4.2. Analitik düĢünme, sentez ve değerlendirme becerilerinde yetkinlik 

2.4.3. Problem çözme, neden- sonuç iliĢkilerini kurabilmede yetkinlik 

3. Mesleksel Nitelikler / Tutum ve DavranıĢ 

Etik ilkeler, mesleksel sorumluluk, eğiticilik, yöneticilik, araĢtırmacı kimlik, 

ekip çalıĢması, kiĢisel farkındalık ve geliĢme 

3.1. Tutum DavranıĢ 

3.1.1. Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulamada 

yeterlik 

3.1.2. Mesleki sorumluluğu taĢıyabilmede yeterlik 

3.1.3. Ekip çalıĢması gerçekleĢtirmede yeterlik 

3.1.4. Hekimin taĢıması gereken liderlik, yöneticilik ve eğiticilik 

niteliklerinde yeterlik 

3.1.5. Birey olarak toplumdaki yerinin ve kendi özelliklerinin farkında 

olmak ve kiĢisel geliĢimini sağlayabilme yeterliği 
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3.2. AraĢtırmacı Kimlik 

3.2.1. AraĢtırma ilke ve yöntemlerine ait yeterlik 

3.2.2. AraĢtırmaların değerlendirme, yorumlama ve araĢtırma 

sonuçlarının uygulanması alanlarında yeterlik 

3.2.3. YaĢam boyu öğrenme motivasyonu edinmek 

b. Eğitim programında genel hekimlik (bir yükseköğretim mezunu olarak), 

temel ve klinik bilimler ile davranış ve sosyal bilimler alanlarında 

tanımlanmış yetkinlikler (bilgi-beceri-tutum olarak ayrılmış) listesi ve bu 

etkinlikler için tanımlanmış eğitim ve değerlendirme yöntemleri  

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

yetkinlikler listesi ile ilgili olarak öğrenciye aktarılması planlanan bilginin listesi, 

ana hatları ile aĢağıda verilmiĢtir. AĢağıda ana hatları ile verilmiĢ olan “bilgi 

listesi”, ilk üç yıllık eğitim programında öğrenciye sunulmuĢ olan “kılavuz 

notları”nda “amaç ve tanım” Ģeklinde ders bazında “öğrenim hedefleri” Ģeklinde 

büyük oranda tanımlanmıĢtır ve aĢağıda özet Ģekilde sunulmaktadır. 

Evre 1 Blok 1 

Blok adı: Tıbbi bilimlere giriĢ 

Genel amacı ve tanımı . Bu blokta, tıp eğitiminin öncelikle hekimlik mesleğiyle 

daha yakından tanıĢma ve benimseme amaçlanmaktadır. Bu nedenle ileri yıllarda 

sağlık hizmeti sunulacak bireyleri bir bütün olarak görmeyi, bireylerin çevre ve 

toplumla iliĢkisini gözlemleyebilmeyi ve sorunları böyle bir çerçevede 

yorumlayabilmeleri hedeflenmiĢtir. Tıbbi bilimlerle (Anatomi, Biyofizik, 

Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji, Tıbbi Biyoloji) tanıĢma ve bundan sonraki 

evrelerde öğreneceklerinin alt yapısını oluĢturacak yapı taĢı bilgilerini edinmeleri 

bu evrede gerçekleĢmektedir. 

E1B1; evrene, insana en geniĢ açıyla bakan Evrim konusuyla baĢlamakta ve bu 

çerçevede dünyamız, evren, insan ve geliĢim kavramları global Ģekilde bilimsel 

ve felsefi yaklaĢımlarla irdelenmektedir. Bunun ardından, hücre yaĢamını 

anlamaya öncülük eden önemli yapı taĢlarıyla (karbonhidratlar, lipidler, 

proteinler, v.b.) ilgili bilgiler verilmekte ve bu yapı taĢlarının hücre özelinde 

(membran, nükleus, v.b) nasıl yapılandırıldığı aktarılmaktadır. Bunu hücre 

organelleri, hem yapı hem de fonksiyon açısından morfolojik ve fizyolojik olarak 

irdeleme izlemektedir. Bu aĢamada, özellikle vurgulanan konulardan biri de 
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çekirdek ve içerdiği genetik maddedir. DNA ve RNA moleküllerinin yapısı, 

özellikleri, replikasyonu, kromozomlar, genler, genlerin ifadesi gibi konular bu 

dönemde görülmektedir. Mutasyonlar da bu aĢamada ele alınmakta ve çeĢitli 

kalıtımsal hastalıklarla iliĢkilendirme yapılmaktadır. Bu aĢamada, hücrenin 

doğum, geliĢme ve ölüm gibi aĢamaları nasıl geçtiği de “hücre döngüsü” kavramı 

çerçevesinde incelenmektedir. Hücre bütünüyle algılandıktan sonra, hücreler arası 

iletiĢim yolları ve hücrelerin bir araya gelerek oluĢturduğu organ ve sistemler 

incelenmektedir. Tüm bu bilgilerin aktarılması ve  algılanmasında, E1B1 

boyunca verilen tıbbi terminoloji ve topografik anatomi dersleri uygun bir alt 

yapı sağlamaktadır. E1B1‟in sonunda kuĢbakıĢı bir bakıĢla insan organizmasında 

bu sistemler arasında iliĢki ve koordinasyonu sağlayan nöroendokrin kontrol ele 

alınmaktadır.  

Evre 2 Blok 1:Solunum, dolaĢım, kan-lenfoid, boĢaltım sistemleri normal 

yapı ve fonksiyonu 

Bloğun amacı ve tanımı. Bu blokta, solunum, dolaĢım, kan ve boĢaltım 

sistemlerine ait normal yapı ve fonksiyon; hücre, doku, organ ve sistem 

düzeyindeki iliĢkiler ve insan organizmasının canlılığını sürdürmede gerekli olan 

sıvı-elektrolit ve asid-baz dengeleri ele alınmaktadır. 

Bu blokta, dokular ve sistemler hakkında bilgi edinilmesini sağlamak ve insan 

organizmasının normal yapısını tanıyabilen bir hekim adayının patolojik 

değiĢmeleri değerlendirme yeteneğini hazırlaması amaçlanmıĢtır.  

Bu sistemlere ait öğrenme konuları 7 grupta aktarılmaktadır. Birbirini izleyen bu 

temalar oksijenin vücuda alınması ve karbondioksidin dıĢarı atılması sırasında 

geliĢen olaylar zincirine göre düzenlenmiĢtir. 

Evre2 Blok1‟de yer alan temalar: 

1. Soluk Alıp Verme 

2. Alveolde Gaz AlıĢveriĢi 

3. Kan ve Kandaki Oksijen 

4. Kalp ve Büyük Damarlar 

5. Periferik DolaĢım ve Homeostaz 

6. Sıvı-Elektrolit Dengesi/Kan Basıncı 

7. BoĢaltım, Asid-Baz Dengesi 
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Evre 2 Blok 2: Sindirim ve endokrin sistemleri ve Metabolizma süreçleri 

normal yapı ve fonksiyonu 

Bloğun amacı ve tanımı. Bu blokta, sindirim ve endokrin sistemlerine ait normal 

yapı ve fonksiyon; hücre, doku, organ ve sistem düzeyindeki iliĢkiler ve insan 

organizmasının canlılığını sürdürmede gerekli olan metabolik süreçler ele 

alınmaktadır. Emilim ve sindirimde yer alan olaylar hormonal mekanizmalarla 

düzenlenen normal metabolik süreç yapı-fonksiyon bağlamında incelenmektedir. 

Evre 2 Blok 2’de yer alan temalar: 

1- Beslenme ve Yutma 

2- Mide Fonksiyonları 

3- Sindirim ve Emilim 

4- Defekasyon 

5- Metabolizma 

6- Karaciğerin Metabolizma DıĢı Fonksiyonları 

Blok boyunca hemen her hafta için bir ya da iki entegre oturum planlanmıĢtır. Bu 

oturumlarda, o hafta aktarılan konuların klinik bilimlerle iliĢkileri “temel baĢvuru 

nedenleri” ve örnek olgular çerçevesinde tartıĢılmaktadır. Evre 2‟nin bu bloğunda 

bazı baĢvuru nedenleri gerek entegre oturumlarda gerekse normal yapı ve 

fonksiyonun iĢlendiği kuramsal derslerden göndermelerle ele alınmaktadır.  

Evre 2 Blok 3: Hareket, duyu  ve sinir sistemleri normal yapı ve fonksiyonu 

Bloğun amacı ve tanımı  

E2 B3, hareket ve sinir sistemlerinin yapı ve iĢlevlerinin öğrenilmesini amaçlar. 

Hareket sistemi dersleri, kemik, eklem ve kasların yapısal ve iĢlevsel özellikler 

ile, bu yapıların birbirleri ile iliĢkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bölümde 

yer alan anatomi dersleri aynı zamanda Latince terminolojinin öğrenilmesi 

açısından da önemli katkıda bulunmaktadır. Hareket sistemini oluĢturan yapıların 

özelliklerinin ayrı ayrı incelenmesinin yanı sıra bu derslere paralel olarak, hareket 

sisteminin ortaya çıkardığı asıl iĢlev, yani „hareket‟ de hem mekanik hem de 

organizmanın yaĢamsal sürecindeki yeri (dik duruĢ gibi) açısından 

incelenmektedir.  

Tema 2‟de sinir sisteminin genel yapı ve iĢlevleri anlatılırken kontrol hiyerarĢisi 

göz önünde bulundurularak beyin kabuğundan (cortex) omuriliğe (medulla 

spinalis) doğru bir sıralama gözetilmiĢtir. 3, 4 ve 5. temalar ise tamamen 
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fonksiyonel bir bakıĢ açısı ile düzenlenmiĢtir. 

Bu düzenleme içerisinde değiĢik disiplinlere ait dersler sıralanırken mümkün 

olduğunca öncelikle yapısal, daha sonra da iĢlevsel özelliklerin anlatılması 

hedeflenmiĢtir. Böylece anatomiden baĢlayarak, histoloji, biyofizik, biyokimya 

ve fizyoloji dersleri her bir konu için entegre edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

E2 B3 içerisinde 5 adet tema yer almaktadır. Bu temaların baĢlıkları Ģöyledir: 

Tema 1: Hareket sistemi 

Tema 2: Sinir sisteminin genel yapısal ve iĢlevsel özellikleri 

Tema 3: Duysal sistemler 

Tema 4: Motor kontrol (hareketin sinir sistemi tarafından kontrolü) 

Tema 5: Sinir sisteminin zihinsel fonksiyonları (yüksek fonksiyonlar) 

Yukarıda da söz edildiği gibi, hareket sistemine ait Tema 1 dersleri sona erdikten 

sonra, Tema 2‟de sinir sisteminin genel yapısal ve iĢlevsel özellikleri kontrol 

hiyerarĢisi mantığına göre beyin kabuğundan (cortex) omuriliğe (medulla 

spinalis) doğru incelenmektedir. Yine bu tema içinde sinir sisteminin bölge 

ayrımı olmaksızın genelini kapsayan bazı hücresel özelliklerinden söz 

edilmektedir. Bunlar arasında sinir hücrelerinin metabolik özellikleri, birbiri ile 

haberleĢmesi gibi konular yer almaktadır. 

3, 4 ve 5. temalar anatomik yerleĢimden bağımsız olarak, sinir sisteminin iĢlevsel 

özelliklerine göre sınıflandırılması temelinde düzenlenmiĢtir.  

Tema 3, duysal iĢlevleri incelemektedir. Bu bölümde hem özel duyularımıza ait 

organlar, tanıtılmakta, hem de bu organların kendilerine ulaĢan duyuları sinir 

sistemine nasıl ulaĢtırdıkları incelenmektedir. 

Tema 4, vücut hareketlerimizi kontrol eden sinir sistemi bölümlerinin, yani motor 

sistemlerin incelendiği derslerden oluĢmaktadır. 

Tema 5 içerisinde yer alan derslerde sinir sisteminin zihinsel iĢlevleri 

incelenmektedir. Temel olarak bu iĢlevler üç bölümde incelenmektedir; içgüdü ve 

duygulanım (davranıĢ), uyku-uyanıklıktan komaya kadar organizmanın 

durumunu belirleyen bilinç ve lisan, öğrenme ve bellek gibi biliĢsel iĢlevler. 

Evre 2 Blok 4: Hayatın evreleri 

Bloğun amacı ve tanımı. Bu bloktaki dersler insanın biyolojik geliĢiminde 

geçirdiği evrelerin normal sürecinin öğrenilmesini hedeflemektedir. Ġnsan 

organizmasının genetik temellerinden baĢlayarak, embriyonun normal geliĢimi, 
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üremenin temel ilkeleri, gebelik ve fetus geliĢimi, doğum ve yenidoğanın temel 

özellikleri, bebeklik ve çocukluk çağı geliĢimi, yetiĢkinin psikolojik özellikleri, 

yaĢlanma süreci ve ölüm konuları insan biyolojik geliĢiminin geçirdiği evreler 

olarak ele alınmıĢtır.  Bu blokta amaç; geliĢimsel bakıĢ açısı ile molekül, hücre 

organ ve sistem düzeyinde bütünleĢtirerek yukarıda belirtilen evrelerde geliĢen 

süreçleri en temel fizyopatolojik -klinik bağlantılarla iliĢkilendirmektir.  

Evre 2 Blok 4’de yer alan temalar: 

Bu sistemlere ait öğrenme konuları 7 grupta aktarılmaktadır. Birbirini izleyen bu 

temalar  insan organizmasının oluĢmasından ölümüne kadarki süreçte  geliĢen 

olaylar zincirine göre düzenlenmiĢtir. Blokta yer alan temalar Ģu Ģekildedir : 

1 Üreme 

2 Gebelik 

3 Doğum 

4 Yenidoğan 

5 Çocukluk  

6 EriĢkin davranıĢı 

7 YaĢlılık ve ölüm 

Evre 3 Blok 1: Patolojilere ve kliniğe giriĢ 

Bloğun amacı ve tanımı. Bu bloğun amacı; öğrencilerin “Hastalık” kavramıyla 

tanıĢmalarını sağlamak,  hastalık etkenlerini ve mekanizmalarını aktarmaktır. 

Evre 1 ve Evre 2‟de organizmanın normal yapı ve fonksiyonlarının tam olarak 

öğrenilmesi planlanmıĢtır. Evre 4‟te ise bu organizmadaki hastalıklar 

incelenmektedir.  

Normal organizma ile hastalıklar arasında yer alan Evre 3 Blok 1‟te ise 

hastalıklar ayrı ayrı tanıtılmadan önce yapı ve fonksiyon bozukluklarının temel 

nedenleri, oluĢ mekanizmaları ve tedavi prensipleri ile klinik bilimlere giriĢ 

konuları ele alınmaktadır.  

Ayrıca, anamnez alma ve fizik muayene becerilerini kazanmaya yönelik sınıf 

dersi, beceri eğitimi ve hasta baĢı uygulamalar da yapılmaktadır. 

Evre 3 Blok 1’te yer alan temalar: 

I. GiriĢ 

1. Sağlık ve Hastalık Kavramına GiriĢ 

 2. Ġmmunolojiye GiriĢ 
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 3. Tanıya GiriĢ 

 4. Temel Farmakolojiye GiriĢ 

 5. Genetiğe GiriĢ 

 6. Enfeksiyon Etkenlerinin Tanıtımı 

II. AteĢ ve enfeksiyon 

 AteĢ Mekanizması 

 Ġmmun Yanıt 

 Yangı ve Yara ĠyileĢmesi 

 Enfeksiyon etkenleri ve hastalandırıcılık özellikleri 

o Bakteriler 

o Virüsler 

o Mantarlar 

o Parazitler 

III. Alerji ve immun yanıt  

IV. Ödem ve hemostaz   

V. Tümör 

Evre 4 Blok 1 

Blok adı: Solunum, dolaĢım, kan-lenfoid ve boĢaltım sistem patolojileri 

Evre 4 Blok 1, solunum, dolaĢım, kan-lenfoid ve boĢaltım sistemine ait 

patolojilerin ele alındığı bloktur. Soluk alıp verme ile baĢlayıp asit- baz dengesi 

ve boĢaltım ile sonlanan Evre 2 Blok 1‟deki normal yapı ve fonksiyonlara ait 

patolojiler, klinik görünümleri,  tedavileri ve toplum sağlığı, etik hukuk boyutu 

bu blokta yer almaktadır. 

Sistemler yine aynı sıralama içinde verilmiĢtir. Sistem patolojilerinde hedeflenen, 

baĢvuru nedenleri temeline ve onun patogenetik mekanizmalarına dayanılarak 

derslerin belli bir akıĢ Ģeması içinde verilmesidir. Dersin kiniği, patolojisi, 

tedavisi, toplum sağlığı, etik- hukuk iliĢkisi bir bütün olarak verilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

E4B1‟de yer alan temalar, soluk alıp verme ile baĢlayan sürece göre sırasıyla 

söyledir: 

- Üst solunum yolu patolojileri, 

- Alt solunum yolu patolojileri, 

- Kardiyovasküler sistem patolojileri, 



61 

 

- Kan hastalıkları, 

- Lenfoid sistem patolojileri, 

- BoĢaltım sistemi, asid-baz dengesi bozuklukları  

- Otonom sinir sistemi ilaçları  

Evre 4 Blok 2: Sindirim, endokrin ve metabolizma patolojileri 

Evre 4 Blok 2, Sindirim, Endokrin ve Metabolizma sistemine ait patolojilerin ele 

alındığı bloktur. Evre 2 Blok 2‟de ele alınan beslenme, yutma ve sindirme 

fonksiyonlarının ve insan organizmasının canlılığını sürdürmede gerekli olan 

metabolik süreçlerin patolojileri, klinik görünümleri, tedavileri ve toplum sağlığı 

boyutunun eğitimi bu blokta sürdürülmektedir. 

BaĢvuru nedenleri ve onların patogenetik mekanizmalarına dayanan dersler belli 

bir akıĢ Ģeması içinde verilmektedir.  

Evre 4 Blok 2'de incelenen baĢvuru nedenleri, sıklıkla Sindirim Endokrin 

Metabolizma sistemleri ile ilgili patolojilerle birlikte görüldüğü için bu blokta yer 

almaktadır.  

Dersin kliniği, patolojisi, tedavisi, toplum sağlığı iliĢkisi bir bütün olarak 

verilmeye çalıĢılmıĢtır. 

E4B2’de yer alan temalar : 

 Disfaji 

 Karın ağrısı 

 Bulantı-Kusma 

 Ġshal-konstipasyon 

 Hematemez-Melena 

 Karın ĢiĢliği 

 Asemptomatik transaminaz yüksekliği 

 Sarılık 

 Poliüri-polidipsi 

 Kilo değiĢiklikleri 

Tema giriĢlerinde patogenetik mekanizmalara giriĢ yapılıp semptomların 

fizyopatolojileri, hastalıkta ortaya çıkan patolojik değiĢikler, mikroorganizmalar 

ile ilgili durumlarda mikroorganizma bilgileri, bu hastalık ile ilgili kullanılan 

ilaçların farmokolojisi ve toplum sağlığı boyutları ardıĢık olarak ele alınmaktadır.   
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Evre 4 Blok 3: Sinir- DavranıĢ, Hareket, Duyu patolojileri 

Bloğun amacı ve tanımı. Evre 2 blok 3‟te aktarılmıĢ olan hareket, duyu ve sinir 

sistemlerinin yapı ve iĢlevleri konularına paralel olarak bu sistemleri ilgilendiren 

patolojiler ve hastalıklar ele alınmakta ve hastalıkların patogenezi, oluĢturduğu 

morfolojik değiĢiklikler, enfeksiyöz etkenleri, biokimyasal değiĢiklikleri, klinik 

yansımaları ve tedavi modelleri ele alınmaktadır. Ayrıca temel psikiyatrik 

bozuklukların kliniği ve tedavisi aktarılmaktadır.  

Sinir – davranıĢ temasına ait alt konu baĢlıkları: 

1. Ağrı ( Ağrı mekanizmaları, baĢ ağrısı ve klinik yansımaları, farmakolojik 

temelleri) 

2. Travma ( Kafa travması, yüz travması kliniği ve morfolojik yansımaları) 

3. Enfeksiyon ( menenjit ve ansefalit etkenleri, morfolojik yansımaları, 

patogenezi, kliniği ve tedavisi)  

4. Santral sinir sistemi tümörleri ( Kliniği ve patolojisi) 

5. Santral sinir sistemi konjenital malformasyonları  

6. Santral sinir sistemi dejeneratif hastalıkları ( demans yapan hastalıklar, 

kliniği ve   tedavisi) 

7. Epilepsi ( eriĢkin ve çocukluk çağı epilepsileri, kliniği, genetiği ve 

tedavisi) 

8. Ekstrapiramidal hastalıklar ( Parkinson vb kliniği ve tedavisi) 

9. Serebrovasküler hastalıklar ( Ġskemik, hemorajik serebrovasküler 

hastalıklar kliniği cerrahisi ve morfolojik bulguları) 

10. Periferik sinir sistemi hastalıkları ( nöropati kliniği ve patolojisi) 

11. Kas hastalıkları ( Kliniği, genetiği, patolojisi, biokimyası ve tedavisi) 

12. Kranial sinir patolojileri 

13. Uyku bozuklukları 

14. Temel psikiyatrik bozukluklar (Anksiyete bozuklukları, duygu durum 

bozuklukları, somatoform bozukluklar, psikotik bozukluklar)  ve 

tedavileri 

Evre 4 Blok 3’te yer alan temalar  

1. Sinir sistemi  - DavranıĢ 

2. Hareket sistemi  

3. Duyu sistemleri 
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Evre 4 Blok 4: Hayatın evreleri 

Bloğun amacı ve tanımı. Bu bloktaki dersler genel olarak insanın biyolojik 

geliĢim sürecinde geçirebileceği patolojilerin öğretilmesini hedeflemektedir. E4 

B4‟te sistemlere iliĢkin özel muayene yöntemlerinin öğretilmesi 

hedeflendiğinden bu bloğun giriĢ haftasında sistemlere özel muayene 

yöntemlerinin vurgulanması ve klinik araĢtırma tekniklerinin daha ayrıntılı 

vurgulandığı toplum sağlığı derslerinin sunulması amaçlanmıĢtır. Bu blokta kadın 

ve erkekte üreme, gebelik, doğum, lohusalık, yenidoğan, çocukluk, adolesan ve 

yaĢlılıkla ilgili patolojilerin özellikleri, kliniği, bu patolojilerdeki biyokimyasal 

değiĢiklikler ve tedavide kullanılan ilaçların anlatılması hedeflenmiĢtir. 

E4 B4’de yer alan temalar: 

Bu sistemlere ait öğrenme konuları 7 grupta aktarılmaktadır. Birbirini izleyen bu 

temalar insan organizmasının oluĢmasından ölümüne kadarki süreçte geliĢen 

olaylar zincirine göre düzenlenmiĢtir. Blokta yer alan temalar Ģu Ģekildedir: 

1. Muayene yöntemleri, toplum sağlığı 

2. Üreme 

3. Gebelik 

4. Doğum, lohusalık, laktasyon 

5. Yenidoğan 

6. Çocukluk ve ergenlik 

7. YaĢlılık ve ölüm 

Bilgi hedeflerine yönelik sınıf dersi, panel, entegre oturum, olgu tartıĢması, 

seminer gibi eğitim yöntemleri kullanılmaktadır. Bilgi ölçmeye yönelik yazılı 

sınav (kısa yazılı metin tipi sorular, çoktan seçmeli sorular) ve sözlü sınavlar 

yapılmaktadır.    

Beceri ve tutuma yönelik yetkinlik listesi beceri matrisinde 16 baĢlıkta 

sunulmuĢtur. (Ayrıntı için Ek 6‟ya bakınız) 

1. ĠletiĢim becerileri 

2. Genel beceriler 

3. DolaĢım 

4. Solunum 

5. Gastrointestinal sistem 

6. Genitoüriner/Renal sistem 
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7. Sinir sistemi 

8. Kas, iskelet ve hareket sistemi 

9. Duyu 1- Dermatolojik beceriler 

10. Duyu 2- Göz 

11. Duyu 3- Kulak, burun, boğaz 

12. Kadın genital-üreme 

13. Çocuk sağlığı 

14. Psikososyal tıp 

15. Adli tıp 

16. Bilgiye ulaĢma ve kullanma 

Beceri hedeflerine yönelik demonstrasyon, laboratuar uygulaması, küçük grup 

çalıĢması, manken-maketlerle beceri uygulaması, simüle hasta uygulaması, alan 

çalıĢmaları, hasta baĢı uygulamalar (vizitler, nöbetler, küçük müdahale) gibi 

eğitim yöntemleri kullanılmaktadır.    

Beceri ölçmeye yönelik laboratuar sınavı, beceri sınavı, simüle hasta sınavı, hasta 

baĢı uygulamalı sınavlar, bilgisayar destekli sınavlar (görüntü değerlendirme 

becerisi) uygulanmaktadır.  

Her blok kılavuzunda sosyal alana yönelik uygulama ve dersler Toplum Sağlığı-

Alan ve Etik dikey koridorlarında tanımlanmıĢtır.  

Toplum Sağlığı-Alan dikey koridorunun bloklara göre ders baĢlıları aĢağıda 

sunulmuĢtur.  

E1B1 Tıbbi Bilimlere GiriĢ 

Hedefler 

1- Bir bilim adamı olarak hekimin toplumsal sorumluluklarını fark edebilmek     

2-Bireyin ve toplumun sağlığını etkileyen etmenleri tanımlamak      

3-Tarihsel süreç içinde sağlık ve hastalık kavramının değiĢimini ve sağlık hizmeti 

geliĢimini değerlendirmek 

Ders baĢlıkları: 

1. Bilim tarihinden ilginç kesitler   

2. Hekimin toplumsal sorumluluğu   „Ġyi Hekimlik Paneli‟  

3. Bilim adamı sorumluluğu  „Portre TartıĢmaları‟  

4. Sağlığı etkileyen etmenler; birey sağlığını etkileyen etmenler 

5. Toplu yaĢanan yerlerde sağlık 
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6. Toplum sağlığını etkileyen çevresel etmenler 

7. Toplumun sağlığını etkileyen sosyal etmenler 

8. Hastalık ve sağlık kavramı, sağlık hizmetlerinin sağlığa etkisi 

9. Temel Sağlık Hizmeti ve birinci basamak sağlık hizmetleri  

10. 1980‟den günümüze sağlık hizmetleri 

Uygulamalar 

11. Bilim adamı portreleri (kitap eleĢtirisi)  

12. Poliklinik hasta görüĢmesi (Hastane gezi) 

13. Bireyin sağlığını etkileyen etmenler – tartıĢma 

14. Okul sağlığı filmi  

15. DSÖ/UNICEF verileriyle ülkelerin sağlık durumu tartıĢma 

16. Birinci basamak sağlık kurumu tanıtım  

17. Chadwick raporu tartıĢması 

E2 B1 Solunum, DolaĢım ve Kan 

Amaç ve Hedefler 

1-Hava kirliliği yaratan ögeleri ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin 

tanımlanması 

2-YaĢadığımız sosyal çevrenin sağlığımız üzerindeki etkilerinin tanımlanması 

3-Çevremizdeki sağlık risklerine yönelik yapılabileceklerin tanımlanması 

Ders baĢlıkları: 

1. Hava kalitesi 

2. Korunma kavramları ve koruyucu hizmetler 

3. Biyolojik etmenlerin sağlığa etkileri 

4. YaĢam tarzının sağlığa etkisi 

5. Risk değerlendirilmesi 

6. Sağlık çalıĢanlarının riskleri 

7. Tıbbi atık yönetimi 

8. Hava kalitesi 

Uygulama 

9. Sigarayı bıraktırma program tanıtımı 

10. Kızılay Kan merkezi tanıtımı 

11. Sağlıklı yaĢam tarzı ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi “olgu 

çalıĢması” 



66 

 

12. Hastane Laboratuvar Ziyareti 

13. Çevre sağlığı (yuva filmi) tartıma 

E2 B2 Sindirim Endokrin metabolizma 

 Hedefler 

1-Sağlıklı süre gıdaya eriĢmenin ve sağlıklı beslenmenin toplum sağlığını nasıl 

etkilediğini nedensellik iliĢkisi çerçevesinde tanımlayabilmek 

2-Toplum beslenmesini değerlendirmede de kullanılabilecek merkezi dağılım ve 

yayılım ölçütlerini tanımlayabilmek 

3-Dengeli beslenme, farklı gruplara yönelik beslenme Ģemalarını oluĢturup,  

Vücut Kitle Ġndeksi hesaplayabilmek 

4-Su ve gıda kirliliği yaratan kaynakları ve önlenmesinde kullanılan yöntemleri 

tanımlayabilmek 

5-Sağlığın korunması ve geliĢtirilmesi açısından beslenmenin önemini 

tanımlayabilmek 

6-Dünyada en sık görülen beslenme sorunlarını ve önlemede yürütülen müdahale 

programları sayabilmek 

Ders baĢlıkları: 

1. Sağlıklı gıda ve sağlıklı suya eriĢim 

2. Beslenme yetersizliğine bağlı sağlık sorunları ve müdahale programları 

3. Gıda kirliliği 

4. Toplum beslenmesi ve değerlendirilmesi 

5. Su hijyeni 

6. ġiĢir beni filmi 

7. Diyare 

8. Diabet 

9. Hipotroidi-hipertroidi 

Uygulama 

10. Beslenme Ģeması düzenleme 

11. Nedensellik ağı / bağımlı-bağimsız değiĢken 

12. Beslenmenin değerlendirilmesi 

13. Su ve gıda kaynaklı salgın “Besin zehirlenmesi flimi” tartıĢma 

14. Suyun öyküsü 

15. Suda klor ölçümü 
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Evre 2 Blok 3  Hareket Sinir Duyu 

Hedefler 

1.KentleĢme ve sağlık iliĢkisinin açıklanması 

2.KentleĢme sürecinde yaĢanan sorunların tanımlanması 

3.Sağlık hizmetlerinin ve çevreye yönelik sağlık hizmetlerinin tanımlanması 

4.Sağlıklı barınma koĢullarının tanımlanması ve sağlıkla iliĢkisinin tartıĢılması 

5.ÇalıĢma alanında iĢin insana uyarlanabilmesi için yapılması gerekenlerin 

tanımlanması 

6.Ergonomi kavramının tanımlanması ve çalıĢma yaĢamında yerinin tartıĢılması 

7.Engellilikle ilgili temel kavramların tartıĢılması 

8.YaĢam kalitesi ölçeklerinin sağlık alanında kullanımının öneminin açıklanması 

9.Kaza ve yaralanmaların topluma etkilerinin tartıĢılması 

10.Yaralanmalarda ikincil korunma bileĢenlerinin ve öneminin tartıĢılması 

11.Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin önemi ve bileĢenlerinin tanımlanması 

Ders baĢlıkları: 

1. Sağlıklı Kent 

2. Konut Sağlığı  

3. Çevre Sağlığına giriĢ 

4. Engellilik, Bedensel Bütünlük, Ayrımcılık 

5. YaĢam Kalitesi 

6. Ergonomi 

7. Kazalar, Ġncinmeler 

8. 112, Acil Kurtarma Servisi 

Uygulama 

9. Hastane öncesi taĢıma ilkeleri 

10. Ergonomi 

Evre 2 Blok 4 Hayatın Evreleri 

Hedefler 

1.Tüm toplumu kapsayan sağlık hizmeti sunumunun temel ilkelerinin 

tanımlanması  

2.Toplum tabanlı sağlık hizmeti sunumunda ekip hizmetinin öneminin 

kavranması 

3.Toplum tabanlı sağlık hizmetinin ve değerlendirilmesinde kullanılan sağlık 
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ölçütlerinin tanımlanması 

4.Üreme sağlığı kavramıyla ilgili temel bileĢenlerin tartıĢılması 

5.Doğum öncesi ve sonrasında, annenin ve bebeğin sağlığının korunmasına ve 

geliĢtirilmesine yönelik sağlık hizmetlerinin tanımlanması 

6.YaĢlılık dönemine özgü sağlık -  sosyal sorunların ve hizmetlerin tanımlanması 

Ders baĢlıkları: 

1. Toplumu tanıma 

2. Toplum tabanlı sağlık hizmeti 

3. Ekip hizmeti 

4. Üreme sağlığı 

5. Anne ve bebek sağlığına iliĢkin ölçütler 

6. Güvenli annelik 

7. Sosyal ve psikolojik açıdan yaĢlılık 

Uygulama 

8. Üreme Sağlığı, üreme hakkı 

9. Gebe ve bebek izlemi 

Evre 3 Blok 1 Patolojilere GiriĢ 

Hedefler 

1.Sağlıkla ilgili toplumsal olayları nesnel bir Ģekilde değerlendirebilme becerisi, 

bilimsel bakıĢ açısı ve eleĢtirel sorgulama davranıĢı kazandırmak 

2.Sağlık bilimlerinde araĢtırma yöntemlerini tanımlayarak eleĢtirel makale okuma 

becerisi kazanmak 

3.BulaĢıcı hastalıklardan korunma kavramını ve bulaĢıcı hastalıklarım toplumda 

sıklık ve yaygınlığının değerlendirilmesinde kullanılan ölçütleri ve sürveyans 

sistemini tanımak; ülkemizde görülen bulaĢıcı hastalıkların yaygınlığı hakkında 

bilgi vermek 

Ders baĢlıkları: 

1. Bilimsel yöntem ve nedensellik 

2. Sağlık ve hastalık kavramlarına giriĢ ve hastalık nedenleri 

3. AraĢtırma yöntemlerinin gruplandırılması 

4. Tanımlayıcı epidemiyoloji 

5. Kesitsel araĢtırmalar 

6. Kohort AraĢtırmaları 
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7. Olgu Kontrol AraĢtırmalar 

8. Bilimsel makale okumaya yaklaĢım 

9. BulaĢıcı hastalık hızları ve surveyans 

10. AĢı 

11. Cinsel yolla bulaĢan enfeksiyonlar 

12. Vektörlerle bulaĢan enfeksiyonlar 

13. Su yoluyla bulaĢan hastalıklar 

14. Kanserden korunmak  

15. Hava yoluyla bulaĢan hastalıklar 

16. Direk temasla bulaĢan hastalıklar 

Uygulama 

17. EleĢtirel makale okuma: tanımlayıcı ve kesitsel 

18. EleĢtirel makale okuma:olgu kontrol ve kohort 

19. Türkiye‟de bulaĢıcı hastalık verileri 

 Evre 4 Blok 1 Sistem Patolojileri –Solunum- DolaĢım- BoĢaltım-Kan ve 

Lenfoid 

Hedefler 

1.Tüberküloz sıklığının değerlendirilmesi ve ulusal programların öneminin 

vurgulanması  

2.Kronik hastalıkların birey, toplum ve ülke açısından öneminin ve korunma 

yaklaĢımlarının tanımlanması 

3.Meslek hastalıklarının korunabilir ve kontrol edilebilir olduğunun açıklanması 

4.Ülkemizde beslenmeye bağlı demir eksikliği anemisinin önlenmesine yönelik 

programların tanıtılması 

5.OlağandıĢı durumlarda sağlık hizmetlerini ve yardımları yönetmede mesleki 

bilgi ve korunma yaklaĢımlarının tanımlanması 

Ders baĢlıkları: 

1. Tüberküloz kontrol programları 

2. Olağan DıĢı Durumlarda sağlık hizmetleri 

3. Meslek hastalıklarından korunma 

4. Kronik hastalıklarda korunma ve kalp hastalıklarının kontrol programları 

5. Beslenmeye bağlı demir eksikliğinin önlenmesi 

6. Temel Afet Bilinci Eğitimi - Uygulama 
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Evre 4 Blok 2 Sistem Patolojileri / Sindirim- Endokrin- Metabolizma 

Hedefler 

1.Sindirim sistemi açısından diĢlerin fonksiyon, geliĢim ve hastalıklarının 

tanmlanmak 

2.Toplum ağız-diĢ sağlığının geliĢtirilmesinde hekimlerin önemi konusunda 

farkındalık geliĢtirmek 

3.Sağlık sistemlerinin ekonomik açıdan ayırt edici özelliklerini sayabilmek 

4.Sağlık sistemlerinin yarattıkları sağlık sonuçları açısından karĢılaĢtırabilmek 

5.Sağlık ekonomisinin kapsadığı konuları sayabilmek  

6.Turizm ve çevre arasındaki etkileĢimi açıklayabilme 

7.Turizm ve toplum sağlığı arasındaki iliĢkiyi açıklayabilme 

8.Turizmin sağlık çalıĢanları açısından risklerinin farkında 

Ders baĢlıkları: 

1. Toplum ağız diĢ sağlığı 

2. Turizm sağlığı 

3. Sağlık sistemleri 

4. Sağlık ekonomisi 

5. Akut Ġshal ( Viral ) 

6. Obesite ( Çocukta) 

7. Guatr ( Hipotroidi) 

8. Sarılık ( Hepatit) 

Uygulama 

9. Ağız DiĢ Sağlığı 

10. Sağlık Sistemleri 

Evre 4 Blok 3 Sistem patolojileri / Sinir – Duyu- Hareket- DavranıĢ 

Hedefler 

1.ÇalıĢma ortamının sağlığa etkisi ile ilgili olarak günümüze kadar kaydedilen 

geliĢmeleri tartıĢtırmak  

2.Ülkemizde iĢyeri örgütlenmesi, yasal düzenlemeler ve sağlık personelinin 

görevlerini öğretmek  

3.ÇalıĢma ortamında iĢ güvenliği açısından koruyucu önlemler konusunda bilgi 

ve tutum kazandırmak 
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Ders baĢlıkları: 

1. Neden iĢ ve iĢçi sağlığı? 

2. ĠĢçi sağlığında örgütlenme 

3. ĠĢ Güvenliği ve ĠĢ Kazaları 

4. ÇalıĢma Ortamında Fiziksel Faktörler ve Meslek Hastalıkları 

5. ÇalıĢma Ortamında Kimyasal Tehlikeler ve Meslek Hastalıkları 

6. ÇalıĢma YaĢamı ve Risk Grupları 

7. Osteoartroz 

8. Bel-boyun ağrısı 

9. Genel vücut travması 

Uygulama 

10. ĠĢyeri gezisi 

Evre 4 Blok 4 Sistem patolojileri / Hayatın Evreleri 

Hedefler 

1.Deneysel araĢtırmaların temel özelliklerini tanımlamak 

2. AraĢtırmanın doğruluğunu sorgulamak 

3. Toplumdaki demografik değiĢimleri ( doğum- ölüm- göç) sağlık açısından 

değerlendirebilecek 

4. Birinci basamakta Aile planlaması danıĢmanlığını rehberler eĢliğinde yapabilir 

hale gelecek 

5. AĢı ve ilaca eriĢimde politik ve ekonomik engeller 

6. Birinci basamakta çalıĢan hekimin aĢılama ile ilgili sorumluluklarını 

tanımlayabilecek 

“AĢıların saklanması, taĢınması ve uygulaması ile ilgili pratik bilgilerin eksiksiz 

bilinmesi 

Türkiye aĢı Ģemasının eksiksiz bilinmesi 

Ülkemiz aĢı durumunun, aĢılama oranlarının bilinmesi 

7. Gençlik döneminde geliĢimsel olarak görülen ruh sağlığı sorunlarını öğrenmek  

Ders baĢlıkları: 

1. Deneysel araĢtırmalar 

2. Birinci basamakta aile planlaması 

3. AraĢtırmaların doğruluğu 

4. Klinik karar verme 
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5. Nüfus sağlık iliĢkisi 

6. KüreselleĢmenin aĢı ve ilaç teminine etkisi 

7. Birinci basamakta aĢılama 

8. Gençlerde ruh sağlığı sorunları 

9. YaĢlılık 

Uygulama 

10. Aile planlaması danıĢmanlığı 

Toplum Sağlığı-Alan konu baĢlıkları için sınıf dersi, panel, entegre oturum, olgu 

tartıĢması, portfolyo, küçük grup çalıĢmaları, kurum ziyaretleri (fabrika, 

laboratuvarlar), film tartıĢmaları, rol oynama eğitim yöntemleri kullanılmaktadır. 

Portfolyo, uygulama sonrası raporların değerlendirilmesi, blok yazılı sınavı ve 

blok ara sınavında yer alan sorular ile değerlendirme yapılmaktadır.     

Etik-Hukuk dikey koridoru ders baĢlıkları aĢağıda sunulmuĢtur. 

E1 B1 

Sınıf dersi 

1. Etik Hukuk ders programının tanıtım 

2. Bireyin yaĢamını sorgulatan kuvvet: Etik. Birbirinden farklı iki durum. 

Etik söylem-Ahlaki eylem. Etiğin gündelik yaĢamındaki yerini tartıĢmak  

Entegre Oturum 

1. Ġnsan Genom Projesi  

E2 B1 

Sınıf dersi 

1. Etik-Ahlak-Felsefe iliĢkisi temel kavramlar değerlendirmeler  

2. Etik-Hukuk Birlikteliği  

3. Hak Kavramı ve Sağlık Alanındaki Önemi  

4. Bilimsel AraĢtırmalarda Etik        

E2 B3            

Sınıf dersi 

1. Nöroetik   

E2 B4 

Sınıf dersi 

1. Ölüm Olgusunda Etik  

 



73 

 

E4 B1 

1. Olgu TartıĢmaları 1          

2. Olgu TartıĢmaları 6       

3. Olgu TartıĢmaları 7  

4. Olgu TartıĢmaları 9         

E4 B3          

Sınıf dersi 

1. Hekim Hastasının Ağrısını Hissetmeli   

2. Görmek Ġstiyorum       

3. Hasta Yakınları ile ĠletiĢim        

4. Kazayı Görmemezliğe Gelmek 

5. Self Determinasyon Hakkı  

6. Ötenazi  

E4 B4 

Sınıf dersi 

1. AraĢtırma Etiği    

2. Klonlama ÇalıĢmaları Etiği        

3. Medikal Abortusta Etik Kurallar      

4. Yenidoğan yoğun bakımında etik kurallar hukuki sorumluluklar  

5. Konjenital anomalili yenidoğana yaklaĢım      

Entegre Oturum   

1. Geriatri ve Bütüncül BakıĢ 

Etik-hukuk konu baĢlıkları için sınıf dersi ve entegre oturum biçiminde iki eğitim 

yöntemi kullanılmaktadır. Değerlendirme için bilgi hedeflerine yönelik yazılı 

sınav yapılmaktadır.  

Adli tıp alanında sunulan ders baĢlıkları aĢağıda verilmiĢtir. 

Adli Tıp 

E2 B1 

1. Hak kavramı ve sağlık alanındaki önemi  

E2 B4  

Entegre Oturum 

1. Agoni, Biyolojik Ölüm, Beyin ölümü  
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E4 B4 

1. Çocuk istismarı ve ihmali  

2. Agoni, ölümün erken ve geç belirtileri  

3. Organ nakli ve bağıĢı  

5.sınıf (2 hafta) 

1. Adli bilimlerin tanıtılması, kısa tarihçe,e ülkemizdeki yapılanması 

2. Adli olgu tanımı ve türleri-BilirkiĢilik 

3. Hekim ve sağlık çalıĢanlarının görev ve sorumlulukları 

4. Bağımsız araĢtırma ve öğrenme 

5. Adli travmatoloji 

6. Travmaların adli açıdan değerlendirilmesi ve adli rapor düzenlenmesi 

7. Cinsel saldırı tanımı, cinsel saldırılarda oluĢan bulguların 

değerlendirilmesi 

8. Cinsel saldırılar ile ilgili yasal düzenlemeler, cinsel saldırı raporlarının 

düzenlenmesi, cinsel saldırılarda muayenede dikkat edilecek özellikler 

9. Cinsel saldırılarda biyolojik örnek alma metotları 

10. Özellikli adli olgular 

11. Acil olgularda medikolegal değerlendirme 

12. Adli psikiyatri-ceza ehliyeti 

13. Adli psikiyatri-hukuki ehliyet 

14. Adli tıpta kullanılan laboratuar teknikleri ve örnek alma yöntemleri 

15. Adli otopsi demonstrasyonu 

16. Olay yeri incelemesi 

17. Ölüm ve postmortem değiĢiklikler (Tanatoloji) 

18. Asfiktik ölümlerin tanımı, asfikside genel bulgular 

19. Asfiktik ölüm tiplerinde ölü muayenesi 

20. Asfiktik ölümlerde dıĢ ve iç muayene bulguları 

21. Gebelik ve abortuslar 

22. Adli ölü muayenesi, adli otopsi öncesinde olay yerinde dikkat edilecekler 

23. Otopsi teknikleri, olgu özelliklerine göre dikkat edilecekler 

24. Yeni doğan ölümleri ve otopsiler 

25. Otopsiden materyal alınması ve gönderilmesi 

26. Negatif otopsi, otopsi raporunun düzenlenmesi 
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27. Mezar açma olgularında yapılması gerekli iĢlemler 

6. sınıf (2 hafta) 

1. Staj programının ve ilgili birimlerin tanıtımı 

2. Cinsel saldırı olgularında alınacak örnekler 

3. Bağımsız araĢtırma ve öğrenme 

4. Otopsi pratiği 

5. Alkol ve trafik 

6. Olay yeri incelemesi 

7. Adli otopsi raporu düzenleme 

8. Agoni ve ölüm çeĢitleri 

9. Organ bağıĢı 

10. Adli toksikoloji 

11. Yara tanımı ve yara iyileĢmesi 

12. Yaraların belgelenmesi 

13. Sağlık hakları ve hekimler 

14. Adli bilimler 

15. Adli rapor mevzuatı 

Adli Tıp konu baĢlıkları için bilgi hedeflerine yönelik sınıf dersi, entegre oturum; 

beceri hedeflerine yönelik demonstrasyon, adli rapor yazma eğitim yöntemleri 

kullanılmaktadır. Değerlendirme için bilgi hedeflerine yönelik yazılı sınav 

uygulanmaktadır.  

Ġntörnlük döneminde her stajda danıĢman öğretim üyeleri gruplarında yer alan 

öğrencilerini bilgi, beceri ve tutum açısından standart formlarla 

değerlendirmektedir. (Ek 7) 

Ekler  1. Klinik Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon 

Zemininde Yeniden Yapılandırma ÇalıĢmaları Rehberi.  

2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları,  

3. E1 B1, E2 B1, E2 B2, E2 B3, E2 B4, E3 B1, E4 B1, E 4 B2, E4 B3, E4 B4 

kılavuzları. 2009-2010. 

4. EÜTF Staj Ders notları. Ege Üniversitesi Basımevi. 2001 

5. 2009-2010 Özel Çalışma Modülü  listesi 

6. Mesleksel beceri eğitim hedefleri matriksi, Beceri çalıĢma grubu, Mart 2003 

7. Ġntörn değerlendirme formu 
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Gelişim 

Standardı  

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.  

Açıklama  Sağlık hizmeti sunumu, toplumun hekimden beklentileri ve hekim-hasta ilişkisi rol 

tanımlarındaki gelişmeler tıp eğitiminde yeni yetkinliklerin de tanımlanmasına 

neden olmuştur. Bu yetkinlikler listesi, tıp eğitiminde temel ve klinik bilimler ile 

ilgili bilgi ve beceriler kadar mesleksel tutum ve davranışın kazandırılmasını da 

öncelikli hale getirmiştir. Bunun için davranış bilimleri, sosyal bilimler, insani 

bilimler, adli tıp ve etik alanlarını içeren eğitim etkinliklerinin eğitim 

programlarında tüm aşamalarda yer alması gerekmektedir. Bu süre içinde erken 

dönemde hasta ile temas sağlanmalı, hastalıklardan korunma, sağlığın 

geliştirilmesi ve hasta hizmeti konularında gerekli sorumluluklar verilmelidir. 

Diğer sağlık çalışanları ile ekip çalışması deneyimi kazanabilmesi için birinci 

basamakta çalışma olanağı hazırlanmalıdır. 

Değerlendirme 

Sorusu  

• 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?  

Toplum Sağlığı-Alan, Etik Hukuk, Beceri dikey koridoru olarak eğitim 

programının ilk üç yılında yer almıĢtır. Adli Tıp dersleri eğitim programının ilk 

üç yılında E2B1, E2B4 ve E4B4‟de yer almaktadır. BeĢinci ve altıncı yılda iki 

haftalık dönemlerde teorik ve beceri uygulamaları yapılmaktadır. Altı yıllık 

eğitim sürecinde davranıĢ ve sosyal bilimler, adli tıp, toplumsal ve etik öğeler ve 

genel hekimlik becerilerine iliĢkin uygulamalar, kliniklerde verilmektedir.  

• Eğitim programı öğrencilerin tıp eğitiminin erken dönemlerinde hasta ve 

toplumun sağlık sorunlarıyla karşılaşmasını sağlıyor mu?  

Öğrenciler, eğitim programında ikinci yılın sonundan itibaren klinik ortamda 

gerçek hasta ile karĢılaĢıyorlar.  

Değerlendirme 

Metni  

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

öğeler, genel hekimlik becerilerine ilişkin uygulamaların programla ilişkisinin, 

özelliklerinin açıklanması  
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Etik-Hukuk dikey koridoru, eğitim programının ilk üç yılında evrelerin hepsinde 

blokların büyük çoğunda yer almaktadır.  

Toplum Sağlığı-Alan dikey koridoru eğitim programının ilk üç yılında bütün evre 

ve bloklarda yer almaktadır. Ayrıca intörnlük döneminde uygulamalı halk sağlığı 

stajı yapılmaktadır.   

Ekler  8. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları, 

2009-2010. 

9. E1 B1, E2 B1, E2 B2, E2 B3, E2 B4, E3 B1, E4 B1, E 4 B2, E4 B3, E4 B4 

kılavuzları. 2009-2010 
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2.7.  Eğitim programının ulusal çekirdek müfredata uygunluğu  

Temel Standart  Tıp fakülteleri eğitim programlarında fakültenin kurumsal hedefleri ve 

önceliklerinin yanı sıra ulusal çekirdek müfredata (ÇEP) uygunluğu mutlaka 

sağlamalıdır.  

Açıklama  Eğitim programının çekirdek içeriğe uygunluğu karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmeli, temel konularda ulusal çekirdek müfredatın kapsanması 

sağlanmalıdır. Buna ek olarak tıp fakültesinin amaç ve hedefleri doğrultusunda 

kendi çekirdek eğitim programı ve seçmelileri belirlenebilir. Seçmeliler belirli bir 

oranda tüm öğrencileri kapsamalı, başarılı öğrencilere daha fazla seçmeli olanağı 

verilebilmelidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Eğitim programı Çekirdek Müfredatın (Ulusal ÇEP) içeriğini kapsıyor mu?  

Eğitim programı Çekirdek Müfredatın (Ulusal ÇEP) içeriğini kapsamaktadır.  

Değerlendirme 

Metni  

a. Eğitim programında yer alan öğrenme konularının Ulusal ÇEP’te yer alan 

konuları kapsadığının değerlendirilmesi  

Program geliĢtirme sürecinde ulusal ÇEP göz önünde bulundurularak fakültemiz 

amaçları belirlenmiĢtir. Uygulanmakta olan eğitim programının ulusal ÇEP 

konuları ile karĢılaĢtırıldığında uyumlu olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

b. Eğitim programında yer alan yetkinliklerin Ulusal ÇEP’te yer alan 

yetkinlikleri ne oranda kapsadığının değerlendirilmesi  

Eğitim programında yer alan yetkinlikler, program geliĢtirme sürecinde ulusal ÇEP 

göz önünde bulundurularak belirlenmiĢtir. Bu yetkinlikler ulusal ÇEP‟de yer alan 

yetkinlikler ile uyumludur.  

Ekler  Varsa bu çalışmalar sonunda oluşan rapor ya da benzeri belgeler 

1. Tıp Fakültesi Eğitim Programı Geliştirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının 

Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Basımevi, Ekim 2005 
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2.8.  Öğrenciyi mezuniyet sonrası eğitim ve çalıĢma koĢullarına hazırlama  

Temel Standart  Tıp fakülteleri eğitim programları öğrenciyi mezuniyet sonrası eğitim ve çalıĢma 

koĢullarına mutlaka hazırlamalıdır.  

Açıklama  Tıp fakültesi mezunlarının olası çalıĢma alanları dikkatle değerlendirilmeli ve bu 

konuda öğrencilere danıĢmanlık verilmelidir. Ülkemizde bugün için zorunlu 

hizmet diploma geçerliliği için bir koĢul olarak karĢımıza çıkmaktadır. Buna göre 

öncelikle zorunlu hizmette karĢılaĢılabilecek koĢullar irdelenmeli, 

öğrencilerimizin bilgi, beceri, tutum, idari ve hukuki sorumluluk bakımından buna 

hazırlanması sağlanmalıdır. Ayrıca mezuniyet sonrası eğitim olanakları, uzmanlık 

alanları, yüksek lisans ve doktora seçenekleri ve araĢtırma merkezleri örneklerle 

tanıtılmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Eğitim programı öğrenciyi hekimlik mesleğinin farklı uygulama alanlarında 

(kırsal, kentsel, birinci basamak, uzmanlık v.b) çalışabilecek hekim 

donanımında yetiştiriyor mu? 

Eğitim programı öğrencilerin kentsel birinci basamak hizmet verebilecek Ģekilde 

donanım kazandırmakta ve uzmanlık öğrenciliğine hazırlamak üzere uzmanlık 

alanlarının hepsi hakkında da öğrencilerin bilgi ve ilgilerini değerlendirme olanağı 

sağlanmaktadır.  

• İntörnlük dönemindeki eğitim programı hekimlik yaşamına transfer edilecek 

bilgi, tutum ve becerileri pekiştiriyor mu?  

Ġntörnlük dönemindeki eğitim programı hekimlik yaĢamına transfer edilecek bilgi, 

tutum ve becerileri pekiĢtirmektedir.  

Değerlendirme 

Metni  

Eğitim programında öğrenciyi hekimlik mesleğinin farklı uygulama alanlarında 

çalışmaya hazırlayacak eğitim öğretim etkinliklerin listesi ve programdaki yeri  

Ġlk üç yılda  

Toplum Sağlığı Alan Dikey koridorunda yer alan kuramsal dersler ve 

uygulamalarla öğrenciler Kentsel/ kırsal birinci basama sağlık kurumları, Kızılay 

gibi farklı uygulama alanlarını tanımaya yönelik kuramsal ve uygulamalı dersler 

almaktadırlar ( Ayrıntılı bilgi 2.6 Öğrencilerin sahip olması gereken yetkinlikler 

baĢlığı değerlendirme metni TSA hedef ve ders baĢlıkları bölümüne bakılabilir )    

Ġkinci ve üçüncü yılda  

Özel ÇalıĢma modülü uygulaması ile öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda 

(laboratuar, klinik, toplum) seçim yaparak katılabilecekleri eğitimler 
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bulunmaktadır. 2009–2010 öğretim yılında öğrenciler farklı alanlarda hazırlanmıĢ 

165 ÖÇM arasından seçim yapmıĢlardır.  

Dördüncü ve beĢinci yılda 

Uzmanlık alanlarının tümünde staj yapma olanağı sağlanarak bu alanların 

hekimlik bilgisi ve pratiğini öğrenirken aynı zamanda kariyer seçimleri içinde 

bilgi sahibi olmaktadırlar 

Ġntörnlük Dönemi   

Ġntörnlük eğitim programı, ayrıntılı bir biçimde Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi 2010-2011  Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları kitabında 

tanımlanmıĢtır (eklendi). 

Ġntörnlük döneminde temel amaç, öğrencilerin gözetim altında hekimlik 

yapmalarıdır. Öğrencilerin bu dönemde, hasta bakım, tedavi ve izlemine 

aktif olarak katılmaları ve gözetim altında sorumluluk almaları 

programlanmıĢtır. 

Halk Sağlığı Stajı kapsamında; 

Haftada bir/iki gün Bayraklı Belediyesi‟nin sağlık merkez(ler)inde çalıĢmakta ve 

o dönemde yürütülen kronik hastalık tarama, sağlığın korunması ve geliĢtirilmesi 

programında görev almaktadırlar. 

Dört gün okullarda sağlık eğitimi ve sağlık taraması yapmaktadırlar. 

Dört gün bir aile hekimliği merkezinde aktif olarak çalıĢmaktadırlar. 

Ayrıca aĢağıda listesi verilen kurumlarda da birer gün kalmakta bu kurumlardaki 

idari görevleri ve uygulamaları gözlemleyip, rapor hazırlamaktadırlar. 

Toplum Sağlığı Merkezi   

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması merkezi (1 gün) 

Verem SavaĢ Dispanseri (1 gün) 

Belediye Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü (1 gün) 

Ġl Sağlık Müdürlüğü (1/2 gün) 

Tabip Odası (1/2 gün) 

Kadın hastalıkları ve Doğum Stajı kapsamında:  

Doğum bilgisi ve aile planlaması uygulaması pratiği kazanmak için Konak Kadın 

hastalıkları ve Doğum Hastanesinde 15 gün staj yapmaktadırlar 

Kariyer Günleri :  

 “Stresle BaĢa Çıkma” konulu sunumu ile baĢlayan toplantı, öğrencilerimizin 
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mezun olduklarında çalıĢma Ģartlarına uyum sağlayabilmeleri ve geleceklerine 

iliĢkin belirlemelerinde daha bilinçli olabilmelerini amaçlayan bir etkinlik olarak 

planlanmıĢtır. Bu bağlamda hastanemizle birlikte Ġzmir ilindeki diğer hastanelerde 

farklı uzmanlık alanlarında görev yapan, üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

kapsamında fakültemizde eğitim alan doktora öğrencisi ve aile hekimliği yapan 

hekimlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Reçete günleri: 

6. Sınıf koordinatörlüğü yönetiminde 2003-2004 akademik yılından bu yana 

“Reçete Günleri” adıyla sürdürülmektedir. Özellikle birinci basamakta çalıĢacak 

hekimlere yönelik reçete yazma yaklaĢımlarının ele alındığı iki günlük programda, 

farklı alanlarda konu baĢlıkları ele alınmakta ve ilgili öğretim üyeleri tarafından 

temel yaklaĢımlar etkili bir biçimde açıklanmaktadır. 

Tüm intörnlere Ege Üniversitesi Yönetmeliği‟ne göre sorumlulukları, yıl içinde 

stajlarda genel olarak kendilerinden beklenilenler ve her anabilim dalı‟nın 

hazırlamıĢ olduğu intörn çalıĢma planlarının olduğu anlatılmıĢtır. Bu bilgilere 

ayrıntılı olarak fakültemiz web sayfasından ulaĢılabilmektedir. (Adres Ek3‟te) 

2009 – 2010 öğretim yılı baĢından bu yana intörnlerden her staj dönemine ait geri 

bildirimleri alınmaktadır. Bu geri bildirim formunda Stajda hekimlik mesleğinin 

gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlar açısından eğitim etkinlikleri hakkındaki 

görüĢlerini sorgulayan altı soru yer almaktadır.  Bu sorulara intörn hekimlerin 

verdikleri puan ortalamaları genel olarak 3.5‟in üzerindedir (5 tam puan 

üzerinden). BeĢ staj dönemine ait veriler ekli olarak sunulmuĢtur (4.).  

Ekler  1.  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları, 

2009-2010. 

2. E1 B1, E2 B1, E2 B2, E2 B3, E2 B4, E3 B1, E4 B1, E 4 B2, E4 B3, E4 B4 

kılavuzları. 2009-2010. 

3. Ġntörn çalıĢma planları adresi 

 http://www.med.ege.edu.tr/detay.php?SayfaID=61&action=haber  

4. 2009-2010 EÜTF 6. Sınıf Stajı Geribildirim Anketleri Tüm Stajlar için Ġlk 5 

dönem Raporu 

5. 2009-2010 Akademik Yılı 6. Sınıf Koordinatörlük Yürütme Kurulu Ġntörn 

Asistanlık Dönemi ÇalıĢmaları Raporu 



82 

 

6. 2007-8 ve 2008-9 Mezun Anketi Ön Sonuçları 

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakülteleri öğrencilerine sürekli mesleksel gelişim ve yaşam boyu öğrenme 

motivasyonu kazandırmalıdır.  

Açıklama  Eğitim programı içinde kullanılan öğretim ve değerlendirme yöntemleri 

öğrencilerin yaşam boyu öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde 

planlanmalıdır. Öğrenciler eğitim gereksinimleri konusunda özdeğerlendirme 

yapabilme, uygun bilgiye ulaşma, tanımlama, analiz ve sentez yapabilme 

konusunda kendilerini geliştirebilmelidir. Bu süreçte öğrencilerin bu becerilerini 

kullanabilecekleri etkinlikler düzenlenmeli, performansları değerlendirilmeli ve 

geribildirim verilmelidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Öğrencilere sürekli mesleksel gelişim ve yaşam boyu öğrenme motivasyonu 

kazandırılıyor mu?  

Planlanan Bilgi Yönetimi ve AraĢtırmaları Dikey Koridorunda daha sistematik 

olarak yaĢam boyu öğrenme motivasyonunun verilmesi düĢünülmektedir. 

Değerlendirme 

Metni  

İntörnlük dönemi eğitim programının hekimlik yaşamına transfer edilecek 

yetkinlikleri pekiştirme amacına yönelik kurgulanıp uygulandığının gösterilmesi  

Ekler   
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3. ÖĞRENCĠLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Bu baĢlık altında 5 temel ve 3 geliĢim standardı yer almaktadır. 

 

Öğrencilerin Değerlendirilmesi ile ilgili temel standartları karĢıladığımızı düĢünüyoruz. 

Fakültemizde uygulanmakta olan ölçme-değerlendirme yöntemlerinin ve ölçütlerinin 

belirlenmiĢ olduğu görülmüĢtür. Bu yöntemlere, ölçütlere ve kurallara EÜTF sayfasında da 

bulunan Eğitim Yönergesinden ulaĢılabilir. Öğrencilere yönerge, blok kılavuzları dağıtılmakta 

ve bilgilendirme toplantılarında açıklanmaktadır.  

GerçekleĢtirilen ölçme-değerlendirme uygulamalarının, eğitim programının amaç ve 

hedeflerini kapsayacak Ģekilde uygulandığı, kullanılan değerlendirme yöntemlerinin 

öğrenmeyi kısmen desteklediği görülmektedir.  

Ödev, geliĢim sınavı, portfolyo uygulamaları gibi biçimlendirici (formatif) değerlendirme 

yöntemlerine de yer verilmektedir.  

Sınavlar sayı ve yapı olarak farklı disiplinleri içeren senaryo tipi sorular, multi- disipliner 

entegre sorular gibi eğitim programındaki farklı bileĢenleri bir araya getirecek, entegre 

öğrenmeyi destekleyecek Ģekilde planlanmaktadır. 

Fakültemizde eğitimin her aĢamasında çoklu ve güncel değerlendirme yöntemleri 

uygulanmaktadır. Klinik dönem stajlarında, öğrenciler her stajın sonunda iki basamaklı sınava 

girmekte, çoktan seçmeli sorulardan oluĢan yazılı sınavlar ile o stajla ilgili bilgi düzeyi 

ölçülmektedir. Sözlü sınavda, öğrencilerin klinik problem çözme becerileri 

değerlendirilmekte ve hasta baĢında ve/veya sanal olgular üzerinden uygulanmaktadır. Klinik 

dönemde yeni ve güncel ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanma çabaları devam etmekle 

birlikte bazı stajlarda (yapılandırılmamıĢ) klasik sözlü yöntemi uygulanmaktadır.  

 

Gelişim standardında yer alan “ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlığı ve sonuca 

etkisi sistematik olarak izlenip gösterilmemektedir. 
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3. ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Bu başlık altında 5 temel ve 3 gelişim standardı yer almaktadır. 

3.1.  Ölçme değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi ve duyurulması  

Temel 

Standart  

Tıp fakültelerinde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve ölçütleri mutlaka 

belirlenmiĢ, yayınlanmıĢ, öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından biliniyor 

olmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakültelerinde öğrenci baĢarısını ölçme-değerlendirme amacı ile farklı 

yöntem ve araçlar kullanılmaktadır. Fakültelerin, ölçme değerlendirme 

sisteminin ilkelerini, kullandıkları yöntem ve araçların neler olduğunu, eğitim 

programındaki süreçlerle (ders, kurul, blok, staj v.b.) iliĢkilerini, öğrenci geçme 

kalmasını nasıl etkilediklerini, öğrencinin hak ve sorumlulukları (bütünleme, 

tamamlama, sınava soru ve sonuçlarına itiraz, v.b) ile fakültenin 

sorumluluklarını ve sistemin iĢleyiĢini tarif eden bir resmi belgesinin (yönerge 

veya yönetmelik) olması, öğretim elemanları ve öğrencilerin bilgilenme 

gereksinimlerine karĢılık gelmesi ve gerektiğinde ulaĢılabilecek Ģekilde 

yayımlanması gereklidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Ölçme-değerlendirme yöntemleri ve ölçütleri belirlenmiş, açıklanmış ve 

yayınlanmış mı?  

Ölçme-değerlendirme yöntemleri ve ölçütleri belirlenmiĢ ve EÜTF Eğitim 

Yönergesinde yer almıĢtır. Yönergeye Tıp Fakültesi web sayfasından 

(www.med.ege.edu.tr) ulaĢılabilmektedir. 

 • Öğrencilerin ölçme-değerlendirme sistemini bilmeleri amacıyla ne tür 

çabalar harcanmaktadır?  

Klinik öncesi dönemde her bir blok baĢında öğrencilere dağıtılan Blok 

Kılavuzlarında kurallar yer almakta, ayrıca yapılan bilgilendirme toplantılarında 

Blok Yürütme kurulu baĢkanı tarafından açıklanmaktadır. Stajlarda ise staj 

bilgilendirme toplantıları yapılmakta ve anabilim dalı baĢkanları tarafından 

bilgi verilmektedir. 

Değerlendirme 

Metni  

a. Fakültenin eğitim programında yer alan ölçme-değerlendirme tiplerinin 

genel tanıtımı ve tiplerin toplam değerlendirme etkinlikleri içindeki yer ve 

dağılımının açıklaması  

Ölçme-Değerlendirme Tiplerinin Genel Tanıtımı ve Değerlendirme 

http://www.med.ege.edu.tr/
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Etkinlikleri Ġçindeki Yer ve Dağılımı 

EÜTF Mezuniyet öncesi eğitim programı ağırlıkla çoktan seçmeli sınavların 

kullanıldığı, ancak kısa cevaplı yazılı sınavlar, beceri sınavları, simüle hasta 

sınavları, sözlüler, pratik uygulama sınavları, ödevler, portfolyo gibi diğer 

yöntemlerinde kullanıldığı, sık sınav yapılan ve bu sayede öğrencilerin sürekli 

çalıĢması ve geliĢmesini hedefleyen bir sınav sistemine sahiptir.  

Sınav sistemi, sık ve geniĢ kapsamlı bir sürekli değerlendirme ile hem 

öğrencinin kendi öğrenme ve geliĢimine hakim olmasını hem de eğitim 

komisyonlarının öğrencinin mesleksel yetkinlikte ilerleme düzeyine değere 

biçebilmesine olanak sağlayacak Ģekilde, katı ve yüksek barajların değil çoklu 

ve tümleĢik geçmeye olanak sağlayan, eksikleri farkedip  tamamlama fırsatı 

sunan bir sistemdir. 

Sınav sistemi aĢağıdaki bileĢenlerden oluĢmaktadır: 

Tıp Fakültesi' nin ilk üç yılında (klinik öncesi dönem)  

1. Blok sonunda yapılan sınavlar  

1.1. Blok Yazılı Sınavı (BYS): Bloğun sonunda çoktan seçmeli sorularla 

yapılır. Bu sınavın amacı öğrencilerin blok konularındaki bilgi ve 

kavrama düzeyi ile bunların olgu ve problemlere uygulanabilme düzeyini 

değerlendirmektir. Blok sınavları 100 sorudan oluĢur ve bloğun 

bitimindeki sınav haftasının son üç günü içerisinde yapılır. Öğrencinin 

bir bloktan baĢarısız sayılmaması için BYS'da en az % 50 performans 

göstermesi gerekir.  BYS'larında %50 den düĢük performans gösteren 

öğrenciler diğer sınavlardaki notları ne olursa olsun yıl sonunda blok 

sınavının bütünlemesine kalırlar. Bunda da baĢarısız olan öğrenciler bir 

sonraki yıl bloğu tekrarlar.  

1.2.  Blok Uygulama Sınavları: Blok sonlarında yapılan sınavlar ve 

değerlendirmelerden oluĢan sınavlardır ve bu değerlendirmeler sonucu 

üretilen not Blok Uygulama Notu (BUN) olarak belirlenir. BUN, 

öğrencilerin dikey koridor eğitimleri ile anabilim dallarının laboratuar ve 

demonstrasyon oturumlarının uygulamalı sınavları ya da ödev, doğrudan 

gözlem gibi sınama araçları ile değerlendirilmelerinden elde ettikleri, 

blok kapsamındaki uygulamalara iliĢkin nottur. Tüm uygulama sınavları 

ya da diğer sınama araçlarından elde edilen notlar yürütme kurulu 
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tarafından önceden belirlenen oranlarda ağırlıklı ortalaması alınarak tek 

bir puana (BUN) dönüĢtürülür.  

2. Blok ara sınavları (BAS) 

Her iki ya da üç haftada bir yapılan, 5-20 adet, kısa cevaplı metin tipi, 

eĢleĢtirmeli sorular, hasta yönetimi problemleri, Ģema ya da senaryo 

kullanılan kısa süreli (20-25 dk) sınavlardır. Sınavı izleyen derste, soruların 

tartıĢıldığı, öğrencilere geribildirim vermeye yönelik bir toplantı yapılır. Bu 

sınavların amacı öğrencilerin kavrama, bildiklerini problem çözmede 

kullanma, analiz ve sentez yetkinliklerini sınamak ve öğrenciye zayıf ve 

güçlü yönlerini göstermektir. BAS'larında % 50 performans gösterme Ģartı 

aranmaz. 

3. Özel ÇalıĢma Modülleri (ÖÇM) Değerlendirmeleri 

Öğrenci, öğretim üyesi tarafından baĢarılı/baĢarısız olarak değerlendirilir. 

Öğretim üyesi öğrencileri değerlendirmede ÖÇM‟de belirtilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirme, görsel ve sözel sunum yapma, Rapor 

hazırlama, ÇalıĢma / uygulama becerisi, Devamlılık, ÖÇM‟ye özel diğer 

değerlendirmeler gibi kriterler göz önünde bulundurur.  

Öğrenciler ikinci ve üçüncü yıllarda, yılda en az 8 olmak üzere toplam 16 

kredi olacak Ģekilde ÖÇM uygulamalarına katılırlar. Üçüncü yılda 16 

kredilik ÖÇM uygulamasını baĢarı ile tamamlayamayan öğrenci dördüncü 

yıla geçemez. BaĢarısızlık durumunda bütünleme ya da telafi ÖÇM 

uygulaması yapılmaz. 

Klinik Dönem (Staj Sınavları) 

Her stajın sonunda ilgili öğrencilerin girmek zorunda olduğu staj sonu sınavları 

açılır.  

1. Sözlü Sınav: Staj döneminin sonunda sözlü, hasta baĢı klinik sınav ya 

da yapılandırılmıĢ beceri sınavı uygulaması olarak yapılır ve öğrencilerin o 

daldaki hastaya yaklaĢım ve klinik problem çözme becerileri sorgulanır. 

Sözlü sınavlarda, yeterli öğretim üyesinin bulunması durumunda, jüriler her 

iki anabilim dalından birer öğretim üyesinin katılımıyla oluĢturulur. 

2. Yazılı Sınav: Altı haftalık staj dilimlerinin sonunda; varsa, aynı dilim 

içindeki diğer staj(lar)ın sınav(lar)ı ile birlikte, çoktan seçmeli yazılı ya da 

her bir anabilim dalının prototip değer taĢıyan en az 3 olgusu çerçevesinde 
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anahtar özelikler sınavı olarak yapılır. 

Ġki anabilim dalının ortak eğitim verdiği staj gruplarında (Nöroloji-

NöroĢirürji, Kardiyoloji-Kalp, Damar Cerrahisi, Radyodiagnostik-Nükleer 

Tıp, Göğüs Hastalıkları-Göğüs Cerrahisi) anabilim dalları yazılı sınavlara, 

eğitim süreleri ile orantılı olarak katkıda bulunurlar.  

3. Pre-Test (Ön Sınav): Anabilim Dallarının tercihli olarak uygulayabileceği 

bu sınavda stajın ilk haftasında öğrencilerin bu staj için gerekli ön 

bilgilerinin sınandığı bir sınav olup, geçme notuna %10 oranında etki 

etmektedir. 

GeliĢim sınavı : 

GeliĢim sınavı, yılda üç kez blok zamanlamasından bağımsız olarak (dikey) 

yapılmaktadır ve fakültenin tüm eğitim öğretim hedeflerini kapsayan bir seri 

sınav olarak tanımlanabilir. Öğrencilerin, bu uygulamayla, hangi tema ve 

disiplinde ne türden güçlü ve zayıf yönleri olduğunu görmesi, önlerindeki 

dönemde neleri öğrenecekleri, kendilerinden ne beklendiği konusunda fikir 

sahibi olmaları amaçlanmaktadır.  

GeliĢim sınavı her yıl en az 3 kez çoktan seçmeli sorularla yapılır. Bu 

sınavlarda öğrencilerin bireysel geliĢimlerinin izlenmesi hedeflenir ve 

fakültenin evre, blok, tema ve alt temalara ayrılan öğrenim hedeflerinin en 

olmazsa olmazları sınanır.   

Klinik Öncesi Dönemde öğrencinin yıl içinde katıldığı geliĢim testlerinde 

ulaĢtığı yüzde performansın (geliĢim sınavı notu) % 10'u öğrencinin yıl sonu 

baĢarı notunun hesaplanmasında kullanılır.  

Klinik Dönemde ise intörnlüğe baĢlayabilmek için 4 ve 5 sınflardaki geliĢim 

sınavlarından en az dördünde baĢarılı olmak Ģartı aranmaktadır. 

b. Fakültenin eğitim öğretim yönergesinin, yöntemler ve ölçütlerle ilgili 

bölümü ve burada yer alan açıklamaların öğrencilere duyurulma şekli (web, 

kılavuz, toplantılar vb) 

Fakültenin eğitim öğretim yönergesinin, yöntemler ve ölçütlerle ilgili 

bölümü ve burada yer alan açıklamaların öğrencilere duyurulması 

EÜTF Eğitim Yönergesinde yer alan ölçme-değerlendirme yöntemleri ve 

ölçütlerine Tıp Fakültesi web sayfasından (www.med.ege.edu.tr) 

ulaĢılabilmektedir. 

http://www.med.ege.edu.tr/
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Klinik öncesi dönemde her bir blok baĢında öğrencilere dağıtılan Blok 

Kılavuzlarında kurallar yer almakta, ayrıca yapılan bilgilendirme toplantılarında 

Blok Yürütme kurulu baĢkanı tarafından açıklanmaktadır. Stajlarda ise staj 

bilgilendirme toplantıları yapılmakta ve eğitim sekreterleri tarafından bilgi 

verilmektedir. 

Ekler  3.1.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yönergesi 

3.1.2. www.med.ege.edu.tr 
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3.2.  Ölçme değerlendirme yöntemlerinin yıllara ve aĢamalara göre tanımlanması  

Temel 

Standart  

Tıp fakültelerinde ölçme değerlendirme yöntemlerinin yıllara ve aĢamalara göre 

kullanımı açıkça tanımlanmalıdır.  

Açıklama  Ölçme değerlendirme yöntemlerinin tıp fakültesinin ilk yıllarından son dönemine 

kadar hangi yetkinlikleri ölçmeyi hedeflediği (matris), biçimlendirici (formative) 

ve karar verdirici (summative) özellikleri ile birlikte tanımlanmıĢ ve öğrencilerin 

diledikleri an ulaĢabilecekleri Ģekilde (program kitabı, web sayfası, kılavuzlar 

v.b) yayımlanmıĢ olması gereklidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Eğitim programının farklı yıllar ve aşamalarında hangi ölçme-değerlendirme 

yöntemleri kullanılmaktadır?  

Değerlendirme 

Metni 

a. Fakültenin eğitim programında yer alan ölçme-değerlendirme tiplerinin 

eğitim öğretim döneminde tüm 6 yıl için (kurul, blok, modül, yıl v.b) nasıl 

kullanıldıkları (eğitim sırasında-sonunda mı, kaç soru yer alıyor v.b)  

Fakültenin eğitim programında yer alan ölçme-değerlendirme tiplerinin 

yıllık ve dönemsel dağılımı 

Klinik Öncesi Dönem 

Her bir blok sürecinde iki, üç haftada bir 5-20 sorudan oluĢan BAS ve blok 

sonunda 100 sorudan oluĢan BYS uygulanmaktadır. Her blokta 

uygulamalamaları düzenleyen anabilim dalları, öğrencileri değerlendirmekte ve 

bu değerlendirme sonuçları ağırlıklarına göre hesaplanarak Blok Uygulama Notu 

(BUN) oluĢturulmaktadır. 
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Tablo1: Klinik öncesi dönemde bloklara göre sınav sayıları. 

 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 

E1 

B1 

E2 

B1 

E2 

B2 

E2 

B3 

E2 

B4 

E3 

B1 

E4 

B1 

E4 

B2 

E4 

B3 

E4 

B4 

Blok Ara Sınavı 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 

Blok Yazılı Sınavı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lab. Uygulamaları           

T. Biyoloji 1          

Histoloji 1 1 1 1 1      

Anatomi 1 1 1 1 1      

Biyokimya Es Es Es        

Fizyoloji  Es Es 1 Es      

Kl. Biyokimya      1     

Mikrobiyoloji      1     

Parazitoloji      1     

Patoloji      1 1 1 1 1 

Dikey Koridorlar           

Beceri Uyg.            

Bilgisayar 1          

Mesleksel 

Beceriler 

Es 1 Es  Es 1 1  1 1 

Klinik Akıl 

Yürütme Sınavı 

      1 1 1  

Hasta BaĢı Sözlü 

Beceri Sınavı 

         1 

Simule Hasta      1 1 1 1  

Toplum Sağlığı Öd Öd Öd Es Öd Öd Öd Öd Öd Öd 

           

(Es) Eğitim Sırasında uygulanır. (Öd) Ödev değerlendirme 
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Tablo2: Klinik dönemde anabilim dallarına göre sınav tipleri. 

   Sözlü Sınavlar    
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Ç
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Ġç Hastalıkları   VAR VAR VAR* VAR* VAR VAR 

Çocuk Sağlığı ve Hast. 4.Snf   VAR VAR VAR*  VAR*     

Genel Cerrahi   VAR VAR         

Kadın Hst. Doğ.   VAR VAR         

Göğüs Hast.   VAR VAR VAR       

Radyoloji-Nükleer Tıp   VAR VAR       VAR 

Ortopedi   VAR VAR VAR       

Psikiyatri   VAR VAR     VAR   

Kardiyoloji-Kalp Damar 

Cerrahisi   VAR VAR VAR* VAR*     

Adli Tıp   VAR           

Nöroloji-NöroĢirürji   VAR VAR VAR*  VAR*     

Fizik Tedavi   VAR VAR VAR*  VAR*     

Enfeksiyon Hst.   VAR         VAR 

Dermatoloji   VAR         VAR 

Çocuk Cerrahisi VAR VAR VAR     VAR   

Çocuk Sağlığı ve Hast. 5.Snf     VAR VAR       

Plastik Cerrahi   VAR VAR         

Üroloji   VAR VAR         

Göz Hast.   VAR VAR         

KBB   VAR     VAR     

Anesteziyoloji   VAR     VAR     

* Hasta baĢı sözlü ve beceri sınavı birlikte veya tek yöntem olarak 

uygulanabilmektedir 
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b. Fakültenin eğitim programında yer alan ölçme-değerlendirme tiplerinin 

ölçme sonuçlarının hangi ölçütlere göre yorumlandığı (yazılı sınavlarda geçme 

notu, sözlülerde geçme-kalma sınırı, toplamda geçme ve kalma durumu ile 

ilişkisi v.b) 

 

 

Klinik Öncesi dönemde (Evre I, II, 

III, IV) öğrencilerin yılsonu baĢarı 

notu en az %60 olmalıdır. Bu 

düzeyin altında kalan öğrenciler, 

baĢarısız oldukları birimden ya da 

birimlerden bütünleme sınavına 

girerler. Bütünleme sonucunda % 

60'ın altında performans gösteren 

tüm öğrenciler yılı tekrar ederler.  

Öğrenciler her bir uygulama sınavı 

ya da değerlendirmeden en az % 

50 performans göstermek zorundadırlar. Bu performansı gösteremeyen 

öğrenciler teorik sınav notları ne olursa olsun o uygulama alanında bütünlemeye 

kalırlar. BUN'nun blok sonu notuna oranı % 40 tır. Bu notun içinde beceri ya da 

diğer pratikler için bir alt baraj aranmaz. BYS (%60) ve BUN'nun (% 40) 

katkısıyla öğrencinin blok sonu notu oluĢturulur. Blok sonu notunun ağırlıklı 

blok baĢarı düzeyine etkisi % 80'dir. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından geçerli 

sayılan mazereti olmaksızın uygulamaların ve beceri oturumlarının en az % 80' 

ine katılmayan öğrencilerin blok uygulama notu hesaplanmaz. 

Evre 5'te (stajlarda), öğrenciler her stajın sonunda iki basamaklı sınava girerler: 

Yazılı sınav çoktan seçmeli sorulardan oluĢur ve o stajla ilgili bilgi düzeyini 

ölçer. Sözlü sınavda öğrencilerin klinik problem çözme becerileri değerlendirilir 

ve hasta baĢında ve/veya sanal olgular üzerinden uygulanır.  

Staj sınavlarında geçme notu 60‟tır; ancak, 1996 ve öncesindeki yıllarda 

Fakülte‟ye girmiĢ olan öğrencilerde geçme notu 50 olarak uygulanmaktadır. 

BaĢarı notunun 60‟ a çıkarılmasının gerekçesinin, öğrencilerin bilmedikleri 

sorularda tahmin ederek elde edebilecekleri artı puanların hesaba katılması 

olması nedeniyle, iki öğrenci grubu arasında adil bir uygulama olması 

 

Şekil 1: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk üç yıl öğrenci başarı düzeyini belirleme 

algoritması 
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amaçlanmıĢtır. Buna göre, yazılı sınavlarda, geçme notu 60 olan öğrencilerde, 

yanlıĢ yanıtlar alınan notu etkilememekte, geçme notu 50 olan öğrencilerde, dört 

yanlıĢ bir doğruyu götürmektedir.  

Stajlarda baĢarı notu, her ikisinden de geçer not almak kaydıyla, yazılı ve sözlü 

notlarının ortalaması alınarak belirlenir. Sınavlarda baĢarılı olamayan öğrencilere 

bir sınav hakkı daha tanınır. Öğrenciler yalnızca baĢarısız oldukları sınavdan 

(yazılı ya da sözlü /beceri) bütünleme sınavına girerler. Staj sonu sınavında 

baĢarısız olan öğrenciler, bu staj sınavının ikinci hakkını yıl içinde açılan staj 

sonu sınavlarında kullanabilirler. Ancak bunun için yapmakta oldukları ve 

girmek istedikleri staj grubu Anabilim/Bilim dalı baĢkanlarından “uygundur” 

belgesi almaları, sınava girmek istedikleri stajın baĢlangıcından önce öğrenci 

iĢlerine teslim etmeleri zorunludur. Öğrenciler ikinci sınav haklarını, yıl sonunda 

açılacak olan bütünleme sınavlarında da kullanabilirler.  

Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle sınava giremeyen 

öğrenciler, uygun bulunduğu takdirde yıl içinde sınav haklarını kullanabilirler. 

Bu dönemde kullanılmadığı durumlarda bütünleme sınav hakkı öğrencinin ilk 

hakkı olur. BaĢarısızlık durumunda bütünleme sınavından 10 gün sonra ek bir 

sınav hakkı verilir.  

Stajlarda devam alamayan öğrenciler ve ikinci sınav hakkında da baĢarısız olan 

öğrenciler ilgili stajı tekrarlar. Staj tekrarlama durumunda, öğrenciler hem yazılı 

hem sözlü /beceri sınavına girmekle yükümlüdür.  

Stajını ikinci defa tekrarladığı halde baĢarılı olamayan öğrenci Ege Üniversitesi 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği‟nin 25 maddesinde belirtilen süre ve Ģartlara uygun 

olarak staj ve sınavlarını tekrar eder. 4. ve 5. yıllardaki stajlar baĢarı ile 

tamamlanmadan intörn olunamaz. 

Bu evredeki öğrenciler de geliĢim sınavlarına girmek zorunda ve intörn 

olabilmek için iki yıl içinde girdikleri 6 sınavın en az 3'ünden sınıf içinde belirli 

düzeyde (sınıf ortalamasının en az 2 standart sapmasının üstü) baĢarılı olmaları 

gereklidir. 

Ekler  3.2.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yönergesi 

3.2.2.www.med.ege.edu.tr 

3.2.3. Anabilim Dalları Staj Ölçme Değerlendirme anket formları 
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3.3.  Ölçme değerlendirmede çoklu ve güncel yöntem ve gereç kullanımı  

Temel Standart  Tıp fakülteleri amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda her aĢama/sınavda 

çoklu değerlendirme yöntem ve gereçlerini (Nesnel yapılandırılmıĢ klinik 

sınav, mini klinik sınav, çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmıĢ sözlü, açık 

uçlu yazılı, ödev, proje, portfolyo, bireysel performans gözlenmesi, ölçekler 

vb) mutlaka kullanmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakültelerinde ölçme-değerlendirme sistemi öncelikle bir “eğitsel tasarım” 

projesi olarak ele alınmalı, öğrenci baĢarısı/performansı değerlendirmesi 

“bilgi alanı” yanı sıra hekimlik mesleğinin gerektirdiği beceriler, tutumlar, 

davranıĢlar, sık karĢılaĢılan mesleksel sorunları çözmekte kullanılacak verileri 

toplayabilme, analiz etme ve kullanmayı da içermeli ve bu alanlarda sadece 

öğrenme sonuçları değil, öğrenme süreçleri de çoklu değerlendirme 

yöntemleri ile sınanmalıdır. Öğrenenin, bir öğrenme görevi / hedefine 

odaklanma, kendi öğrenme-mesleksel geliĢim sürecinin planlandığı gibi 

yürüyüp yürümediğini izleme, kendi öğrenme sürecindeki zorlukları fark 

etme / tanı koyma, öğrenme sürecini gereken koĢullara göre ayarlama 

becerileri de değerlendirme yapılması gereken alanlara girmektedir. Bu 

sonuncu alanın sürekli sınanması, öğrencilerin bağımsız öğrenmelerini 

destekleyecektir. Tıp fakültelerinin uygulayacakları ölçme değerlendirme 

sistemi, değerlendirme biçim ve sıklıkları da göz önüne alınarak eğitim 

programının amaç, hedef, süreçleri ile program sonunda beklenen sonuçları 

desteklemelidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Her aşama/sınavda hedefler doğrultusunda çoklu değerlendirme gereç ve 

yöntemleri uygulanıyor mu?  

Fakültemizde eğitimin her aĢamasında çoklu değerlendirme yöntemleri 

uygulanmaktadır. 

Değerlendirme 

Metni 

D.3.1 ve D.3.2’de açıklanan ölçme değerlendirme sisteminin çoklu ve 

güncel yöntem kullanımı bağlamında yorumlanması (fakültenin eğitim 

programına göre ölçme-değerlendirme tip, sayı ve sınav özellikleri ve 

ölçütleri ile ilgili seçiminin gerekçesi) 3.3. Ölçme Değerlendirme 

sisteminin çoklu ve güncel yöntem kullanımı bağlamında 

değerlendirilmesi 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nin mezuniyet öncesi eğitim programının ilk 
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üç yılı Temel Bilimler ve Klinik Öncesi Bilimlere giriĢ eğitimi, 4. ve 5. yıl 

eğitimi de Klinik Bilimler eğitim süreci olarak yürütülmektedir. Fakültemizin 

ölçme değerlendirme sistemi genel olarak incelendiğinde; çoklu ve güncel 

yöntemlerin kullanıldığı, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin, değiĢik 

zamanlarda, değiĢik yöntem ve amaçlarla ölçülerek değerlendirildiği 

görülmektedir.  

Ölçme değerlendirme sistemini ilk üç ve 4.-5. yıl eğitim dönemleri eğitim 

özellikleri göre değerlendirdiğimizde aĢağıdaki özellikleri taĢıdığı 

izlenmektedir. 

Fakültemizin ilk üç yıl eğitim programı özelliklerine uygun olarak, 

öğrencilerimizin bilgi ve becerileri güncel ve çoklu yöntemlerle 

değerlendirmektedir. Bu yöntemler yalnızca geçme kalmayı belirleyen 

yöntemler değil, aynı zamanda, öğrenciye geliĢimi hakkında bilgi/geribildirim 

veren yöntemlerdir. 

Klinik dönemde yeni ve güncel ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanma 

çabaları devam etmekle birlikte bazı stajlarda (yapılandırılmamıĢ) klasik 

sözlü yöntemi uygulanmaktadır.  

Blok Ara Sınavı (BAS): BASları, bilgi, klinik akıl yürütme becerilerinin 

ölçülmesi, eğitim sürecini değerlendirmek, öğrenmeyi desteklemek, sürekli 

çalıĢmayı teĢvik etmek amaçlarıyla uygulanmaktadır. Bu sınavlar 3-4 hafta 

aralıklarla her blok eğitimi sürecinde uygulanmakta ve geçme kalmayı sınırlı 

oranda etkilemektedir
*
.  

Blok Yazılı Sınavı (BYS): BYSları, bilgi, klinik akıl yürütme becerilerinin 

ölçülmesi, öğrenme sonucunun değerlendirilmesi amaçlarıyla 

uygulanmaktadır. Bu sınavlar her blok eğitimi sonunda uygulanmakta ve 

geçme kalmayı etkilemektedir
*
.  

GeliĢim Sınavı (GS): GSları, bilgi, klinik akıl yürütme becerilerinin 

ölçülmesi, eğitim sürecini değerlendirmek, öğrenmeyi desteklemek, sürekli 

çalıĢmayı teĢvik etmek amaçlarıyla uygulanmaktadır. Bu sınavlar 

eğitimlerden bağımsız olarak, yılda üç kez, ilk 5 yıl öğrencilerinin tümünün 

katılımı ile uygulanmakta ve geçme kalmayı sınırlı oranda etkilemektedir
*
.  

Olgu ve Klinik Akıl Yürütme Sınavı : Olgu Sınavı, bilgi, klinik akıl 

yürütme becerilerinin ölçülmesi, öğrenme sonucunun değerlendirilmesi 
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amaçlarıyla uygulanmaktadır. Bu sınav üçüncü yıl eğitimi sonunda 

uygulanmakta ve Blok Uygulama Notuna eklenerek geçme kalmayı sınırlı 

oranda etkilemektedir
*
. 

Video Görüntü Ġle Yapılan Yazılı Sınav: Bu sınav, öğrencilerin iletiĢim 

becerilerini ölçmek, öğrenme sonucunu değerlendirmek amaçlarıyla 

uygulanmaktadır. Bu sınavlar 2 yıl iletiĢim becerileri eğitimi sonrasında video 

görüntüsü eĢliğinde öğrencilere yöneltilen açık uçlu sorular ile yapılmakta ve 

Blok Uygulama Notuna eklenerek geçme kalmayı sınırlı oranda 

etkilemektedir
*
.  

YapılandırılmıĢ Beceri Sınavı: Bu sınavlar, öğrencilerin mesleksel 

becerilerini (tanımlanmıĢ iĢlem, laboratuvar giriĢim ve becerilerinin yeterli 

düzeyde yapabilir olduğunu) ölçmek, öğrenme sonucunu değerlendirmek 

amaçlarıyla uygulanmaktadır. Bu sınavlar genellikle ilk 3 yıl eğitimleri 

sırasında/sonrasında uygulanmakta ve Blok Uygulama Notuna eklenerek 

geçme kalmayı sınırlı oranda etkilemektedir
*
.  

Simüle/Standardize Hasta Sınavı: Bu sınavlar, öğrencilerin mesleksel 

becerilerini (hasta ile iletiĢim, anamnez alma ve fizik muayene becerilerini 

yeterli düzeyde yapabilir olduğunu) ölçmek, öğrenme sonucunu 

değerlendirmek amaçlarıyla uygulanmaktadır. Bu sınavlar genellikle ikinci ve 

üçüncü yıl eğitimleri sonrasında uygulanmakta ve Blok Uygulama Notuna 

eklenerek geçme kalmayı sınırlı oranda etkilemektedir
*
. 

Pratik Uygulama Sınavı: Bu sınavlar, öğrencilerin bilgi, uygulama ve 

mesleksel becerilerini (tanımlanmıĢ iĢlem, laboratuvar giriĢim ve becerilerinin 

yeterli düzeyde yapabilir olduğunu) ölçmek, öğrenme sonucunu 

değerlendirmek amaçlarıyla uygulanmaktadır. Bu sınavlar genellikle ilk 3 yıl 

eğitimleri sırasında/sonrasında uygulanmakta ve Blok Uygulama Notuna 

eklenerek geçme kalmayı sınırlı oranda etkilemektedir
*
.  

Ödev: Ödevler; öğrenmeyi desteklemek, sürekli çalıĢmayı ve kendi kendine 

öğrenmeyi teĢvik etmek, bilgi, klinik akıl yürütme becerilerini ölçmek, eğitim 

sürecini ve öğrenme sonucunu değerlendirmek amaçlarıyla uygulanmaktadır.  

Ödevler ilk üç yıl eğitimleri sırasında/sonrasında uygulanmakta ve Blok 

Uygulama Notuna eklenerek geçme kalmayı sınırlı oranda etkilemektedir
*
.  

Portfolyo; öğrenmeyi desteklemek, sürekli çalıĢmayı ve kendi kendine 
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öğrenmeyi teĢvik etmek, bilgi, klinik akıl yürütme becerilerini ölçmek, eğitim 

sürecini ve öğrenme sonucunu değerlendirmek amaçlarıyla eğitim sürecinde 

uygulanmakta ve geçme kalmayı sınırlı oranda etkilemektedir. 

Staj Ön-Ara Değerlendirme Sınavları: Bu sınavlar, bilgi, klinik akıl 

yürütme becerilerinin ölçülmesi, öğrenmeye hazır bulunuĢluk durumunun 

değerlendirilmesi amaçlarıyla uygulanmaktadır. Bu sınavlar her staj 

eğitiminin baĢlangıcında veya süresinde uygulanmakta ve geçme kalmayı staj 

eğitim komisyonunun belirlediği oranda etkilemektedir. 

Staj (Çoktan Seçmeli Yazılı) Sınavları: Staj Sınavları, bilgi, klinik akıl 

yürütme becerilerinin ölçülmesi, öğrenme sonucunun değerlendirilmesi 

amaçlarıyla uygulanmaktadır. Bu sınavlar her staj eğitimi sonunda 

uygulanmakta ve geçme kalmayı doğrudan etkilemektedir. 

Hasta baĢı beceri/sözlü sınavı: Bu sınavlar öğrencilerin bilgi, klinik akıl 

yürütme, mesleksel becerilerini (hasta ile iletiĢim, anamnez alma ve fizik 

muayene becerilerini yeterli düzeyde yapabilir olduğunu) ölçmek, öğrenme 

sonucunu değerlendirmek amaçlarıyla, 4. ve 5. sınıf staj eğitim sonrasında 

uygulanmakta ve geçme kalmayı doğrudan etkilemektedir. 

Odada sözlü sınav: Bu sınavlar öğrencilerin bilgi, klinik akıl yürütme, 

ölçmek, öğrenme sonucunu değerlendirmek amaçlarıyla, 4. ve 5. sınıf staj 

eğitim sonrasında uygulanmakta ve geçme kalmayı doğrudan etkilemektedir. 

Olgu Temelli Sınavı : Olgu temelli sınav, bilgi, klinik akıl yürütme 

becerilerinin ölçülmesi, öğrenme sonucunun değerlendirilmesi amaçlarıyla 

uygulanmaktadır. Bu sınav staj eğitimi sonunda uygulanmakta geçme 

kalmayı doğrudan etkilemektedir. 

* Bkz şekil 1. 

 

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakültelerinde ölçme değerlendirme ile ilgili geliĢmeler izlenmeli ve 

güncel yöntemler kullanılmalıdır.  

Tıp fakültelerinde uygun yöntemlerle öğrencilerin bireysel geliĢimleri 

izlenerek geribildirim verilmelidir.  

Açıklama  Her biri öğrenme alanları taksonomisinde (örn. bilgi, beceri, tutum) farklı karĢılıklara 

denk gelen güncel ölçme- değerlendirme yöntem ve uygulamaları, öncelikle ölçme 

ve değerlendirmenin geçerliğinin artırılması için tıp fakültesinin öğrenme hedefleri 

doğrultusunda çeĢitlendirilmelidir. Bu amaçla, tıp fakültelerinde öğrenci 
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baĢarısı/performansının değerlendirilmesi sürecinde yer alan tüm ilgililer, en 

azından, farklı değerlendirme araçlarının kullanımını, avantaj ve sınırlılıklarını, kesin 

ve göreceli ölçütle değerlendirmenin amaçlarını, değerlendirmenin geçerlik, 

güvenirlik ve yararlılık özelliklerini biliyor olmalıdır. Tıp fakültesi, öğretim 

elemanlarını bu bilgi düzeyine ulaĢtıracak öğrenme fırsatları sunmalı, gerektiğinde 

danıĢabilecekleri bir yapı kurmalıdır. Tıp fakülteleri, öğrencilerinin performansını 

ölçme-değerlendirme sonuçları üzerinden izleyip karĢılaĢtırma yapacak ve öğrenme 

süreci sırasında öğrencilerinin öğrenme ve çalıĢma becerilerinde 

düzenleme/iyileĢtirme yapmalarına yol açacak bir geribildirim sistemi kurmalıdır. 

Sadece puan ya da değerlendirme sonuçları değil, öğrencinin ölçülen tüm alanlardaki 

bireysel ve karĢılaĢtırmalı performansları, mümkün olan en detaylı geribildirim 

raporları (kiĢisel geliĢim karneleri) ile öğrencilerine özel olarak iletmelidir. Bu 

amaçla eğitim programından bağımsız, biçimlendirme amaçlı, fakülte sonu final 

sınavları niteliğinde geliĢim sınav uygulamaları önerilmekte ve kullanılmaktadır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Her aşama/sınavda hedefler doğrultusunda güncel değerlendirme gereç ve 

yöntemleri uygulanıyor mu?  

Fakültemizde eğitimin her aĢamasında güncel değerlendirme yöntemleri 

uygulanmaktadır. 

Değerlendirme 

Metni  

Kullanılan yöntemler ve nasıl kullanıldığının açıklanması  

Fakültemizde GeliĢim Sınavı, Olgu ve Klinik Akıl Yürütme Sınavı, 

YapılandırılmıĢ Beceri Sınavları, simüle/standardize hastalar ile yapılan 

sınavlar, Video Görüntü Ġle Yapılan Yazılı Sınav, YapılandırılmıĢ Beceri 

Sınavı, portfolyo gibi güncel değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu 

sınavlar öğrencilerin eğitimini aldıkları biçin ile ölçme değerlendirme fırsatı 

sunarken değiĢik ölçme alanlarını hedeflediği ve yalnızca sonuç değil geliĢim 

ve geribildirim amaçları ile de kullanıldıkları için ölçme değerlendirme 

etkinliklerimizi çeĢitlendirerek güçlendirmektedir.  

Ekler  Ġlgili belgeler, sınav örnekleri v.b 

3.3.1. 2008-2009 yılı Klinik Akıl Yürütme Olgu Sınavı soruları 

3.3.2. 2008-2009 yılı ĠletiĢim Becerileri sınav soruları 

3.3.3. 2008-2009 yılı Evre3 Blok1 portfolyo örneği 

3.3.4. GeliĢim Sınav Komisyonu web sayfası www.gsk.med.ege.edu.tr 

 

 

http://www.gsk.med.ege.edu.tr/
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3.4.  Ölçme değerlendirme yöntemlerinin geçerlik ve güvenirliği  

Temel 

Standart  

Tıp fakültelerinde ölçme değerlendirme yöntemlerinin geçerliği mutlaka 

değerlendirilmelidir.  

Açıklama  Geçerlik, ölçme-değerlendirme uygulamalarının ve değerlendirme sonuçlarının 

amaçlarına ne düzeyde uygun olarak kullanıldığının hangi kanıtlarla desteklendiğidir. 

Bir diğer anlatımla bir ölçme-değerlendirme aracının veya yönteminin onunla 

ölçülmek istenen değiĢkeni ölçüp ölçmediğini ifade eder. Geçerlik ölçme iĢleminin ya 

da ölçme aracının kendisi ile iliĢkili olmaktan çok ölçme sürecinin tamamı (hazırlık, 

uygulama, ölçüm sonuçlarını yorumlama ve kullanma) ile iliĢkilidir. Ġstatistiksel bir 

takım değer ve rakamlara indirgenemez. Geçerlik, bir derece sorunudur. Bir uygulama 

tamamen geçerli ya da geçersiz olmaktan öte, daha çok veya daha az geçerli olabilir. 

Ölçme-değerlendirme aracının kullanım amacına hizmet etme, uygun olma, istediği 

değiĢkeni ölçebilme derecesini belirten psikometrik bir niteliktir. Bir uygulamanın 

geçerliği, tam olarak, kendisiyle belirlenemez. KullanılıĢ amacına, uygulandığı gruba, 

uygulama ve puanlama biçimine de bağlıdır. Özetle geçerlik, belli bir grup için, belli 

bir amaç doğrultusunda yapılmıĢ bir ölçüm ile yapılan yorumların uygunluğu ve 

ölçümün sonuçlarından yararlanılması ile değerlendirmeye ait yargıyı da içerecek 

Ģekilde ele alınması gereken bir niteliktir. Tıp fakülteleri, en azından, ölçme-

değerlendirme aracının biçimi (gerçekten ölçülmek istenen özelliği ölçüp 

ölçemeyeceği–yapı geçerliği), kapsamı (uygun sayıda ve değerlendirilecek alanı 

yeterince temsil edecek soruya/göreve sahip olması–kapsam geçerliği), değerlendirme 

sonuçlarının öğretim ve öğrenme sürecine yönelik yorumlanması üzerinden 

uygulamalarının her biri ya da bütünü için geçerlik kanıtları arayıĢında olmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

 Değerlendirme, eğitim programının amaç ve hedeflerini kapsayacak 

şekilde uygulanıyor mu?  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleĢtirilen ölçme-değerlendirme 

uygulamaları, eğitim programının amaç ve hedeflerini kapsayacak Ģekilde 

uygulanmaktadır. 

Değerlendirme 

Metni  

Ölçme değerlendirme uygulamalarının geçerliğini artırıcı ne tür önlemler 

öngörülmüş (kapsam, yapı ve öngörü geçerliği bağlamında uygulamalar ve 

gerekçeleri) Uygulamada bu önlemler nasıl gerçekleştiriliyor tanıtıcı ve 

açıklayıcı - metin  

3.4. Ölçme Değerlendirme uygulamalarının geçerliliğini arttırıcı önlemler 

Yazılı Sınavlar: 

Çoktan Seçmeli Sınavlar:  
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Fakültemizde uygulanan tüm çoktan seçmeli yazılı sınavlarda, sınav setlerinde 

yer alan soruların dağılım ağırlıkları, verilen teorik eğitimin kapsamı ve ders 

saatleri dikkate alınarak (sınav matrisi) oluĢturulmaktadır. Sınav soruların puan 

değerleri ve yanıtlamak için gereken süre belirlenmekte ve sınav öncesinde 

öğrencilere bildirilmektedir.  

Anabilim dalları tarafından sınav matrisine uygun sayıda hazırlanan sınav 

soruları ilk üç yıl eğitiminde Blok Yürütme Kurulu, 4. ve 5. sınıflarda ise Staj 

Yürütme Kurulu tarafından kapsam, içerik ve biçim açılarından 

değerlendirilmektedir.  

Sınavların uygulanmasının ardından sınav sorularına kapsam, içerik ve biçim 

yönünden 24 saat içinde itiraz edilebilmektedir. Ġtirazlar Blok Yürütme 

Kurulları veya Staj Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuca 

bağlanmaktadır. 

BAS:  

Fakültemizde uygulanan blok ara sınavlarının, sınav setlerinde yer alan 

soruların dağılım ağırlıkları, verilen teorik eğitimin kapsamı ve ders saatleri 

dikkate alınarak (sınav matrisi) oluĢturulmaktadır. 

Anabilim dalları tarafından (varsa) sınav matrisine uygun sayıda hazırlanan 

sınav soruları Blok Yürütme Kurulu tarafından kapsam, içerik ve biçim 

açılarından değerlendirilmektedir.  

Sınavların uygulanmasının ardından sınav sorularına kapsam, içerik ve biçim 

yönünden 24 saat içinde itiraz edilebilmektedir. Ġtirazlar Blok Yürütme 

Kurulları tarafından değerlendirilerek sonuca bağlanmaktadır. 

Fakültemizde uygulanan klasik sözlü sınavların geçerlilikleri konusunda 

yapılan uygulamalar hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. 

 

Ekler  3.4.1. 2008-2009 Evre4 Blok2 Sınav Matris örneği 

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakültelerinde ölçme değerlendirme yöntemlerinin güvenirliği 

değerlendirilmelidir  

Açıklama  Güvenirlik yapılan ölçümün tutarlığını, ölçülen özelliğin ölçümündeki doğruluğu 

belirten bir kavramdır. Bir diğer ifade ile ölçümün kesinlik, doğruluk düzeyidir. 

Güvenilir bir ölçüm aynı Ģartlar altında hep aynı sonucu vermelidir. Bu kesinlik / 

doğruluk herhangi bir ölçme araç veya yönteminin, ölçtüğü değiĢkeni ne derece 

tutarlılık ve duyarlılıkla ölçebildiği ile belirlenir. Sistematik ve rastlantısal hataların 
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azlığı oranında güvenilirlik artar. Ġstatistiksel yöntemlerle bir ölçme-değerlendirme 

aracının güvenilirlik düzeyi hesaplanabilir. Bir ölçüm sonucunun güvenirliği, bu ölçüm 

sonuçlarının geçerliği ve genellenebilirliğinin gösterilebilmesi için mutlak gereken bir 

özelliktir ve farklı yöntemlerle güvenirlik değerlendirilebilir. Tıp fakülteleri, öğrenci 

performansının ölçüm süreçlerinin sistematik ve rastlantısal hatadan arındırılmıĢ 

olmasına çalıĢmalı ve bunun kanıtlarını aramalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

 Değerlendirme yöntemlerinin güvenirlikleri test ediliyor mu?  

Hayır. 

Değerlendirme 

Metni  

Ölçme değerlendirme uygulamalarının güvenirliği ile ilgili ne tür önlemler 

öngörülmüş? Uygulama sonrası güvenirlik çalışmaları yapılıyor mu? 

Yapılıyorsa hangi sonuçlar elde edilmiş? -tanıtıcı ve açıklayıcı metin  

Ekler   
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3.5.  Ölçme değerlendirme yöntemlerinin öğrenmeyi desteklemesi  

Temel 

Standart  

Tıp fakültelerinde ölçme ve değerlendirme, mutlaka öğrenmeyi motive edecek ve 

bilgi, beceri ve tutum hedeflerinin entegrasyonunu sağlayacak Ģekilde 

planlanmalıdır.  

Açıklama  Ölçme-değerlendirme; içeriği, yöntemi, zamanlaması, sonuçlarının nasıl kullanıldığı ile 

öğrenme ve eğitimi etkiler. Uygulamaların özellikle öğrenenlerin performansını arttırmak 

yönünde motive edici ve verilen geribildirimle düzenleyici etkisi önemlidir. Bunun yanı 

sıra uygulamanın, programın güçlü ve zayıf yönlerinin ve eğitim-öğretim stratejilerinin 

değerlendirilmesi, geliĢtirilmesi ya da değiĢtirilmesi anlamında da ipucu verebilme 

potansiyeli gözden kaçırılmamalıdır. Karar verdirici yanı yüksek düzeyde olan sınavlarda 

(mezuniyet, yeterlilik, final, kurul v.b.) psikometrik niteliklere daha fazla önem verilmesi 

gerekirken; eğitim süreci içindeki biçimlendirici ölçme-değerlendirme uygulamalarında, 

eğitsel etki daha ön planda tutulmalıdır. Sonuç olarak ölçme ve değerlendirme eğitimi 

yönetir. Neyin sınandığı, sınananların neye göre ve nasıl hazırlandığını, ne öğrendiklerini 

belirleyecektir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Değerlendirme yöntemleri öğrenmeyi destekliyor mu?  

Kısmen 

• Biçimlendirici (formatif) değerlendirme yöntemlerine yer veriliyor mu?  

Evet (Ödev, GeliĢim Sınavı, Portfolyo uygulamaları)  

• Sınavların sayısı ve yapısı, farklı disiplinleri içeren senaryo tipi sorular, multi- 

disipliner entegre sorular gibi eğitim programındaki farklı bileşenleri bir araya 

getirecek, entegre öğrenmeyi destekleyecek şekilde planlanıyor mu? 

Kısmen 

Değerlendirme 

Metni 

a. Ölçme -değerlendirme uygulamalarının genelde öğrenmeyi ve özelde entegre 

eğitimi destekleyecek şekilde kurgulandığını gösteren bir analiz  

Ölçme Değerlendirme uygulamalarının genelde öğrenmeyi ve özelde entegre 

eğitimi destekleme yönünden değerlendirilmesi 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ölçme değerlendirme sistemi; eğitimin ilk üç yılında 

öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini güncel ve çoklu yöntemlerle değerlendirecek 

biçimde kurgulanmıĢtır. Kullanılan yöntemler yalnızca geçme kalmayı belirleyen 

yöntemler değil, aynı zamanda, öğrenciye geliĢimi hakkında bilgi/geribildirim 

veren yöntemlerdir. Bu yöntemlerin öğrencilerin geçme-kalma kararlarının 

oluĢturulmasında değiĢik biçim ve oranlarda katkısı olmaktadır. Bazı ölçme 

değerlendirme yöntemleri yalnızca sürece odaklanırken bazı yöntemler de sonuca 
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odaklanmaktadır. Bu amaçla uygulanan sınavlarda öğrencinin baĢarılı olabilmesi 

için farklı becerileri (bilgi, akıl yürütme, psikomotor) kullanmaları gerekmektedir. 

Yazılı sınavların tümü, farklı anabilim dallarının katılımı ile yapılmakta ve entegre 

eğitimi bu açıdan desteklemektedir. Ayrıca bu sınavlar, öğretim üyelerinin birlikte 

soru hazırlamalarına olanak vermektedir.  

Eğitim programı içinde yer alan entegre oturum dersleri sınavlarda diğer teorik 

derslerle eĢit oranda yer almaktadır.  

Uygulanan yazılı sınavların tümünün soru ve yanıtları öğrencilerle 

paylaĢılmaktadır. Sınav soruları ve sınav sonuçları itiraz için öğrencilere yasal bir 

süre tanınmaktadır.  

Dikey koridor eğitimlerinin ölçme değerlendirme uygulamaları birlikte ve 

genellikle entegre olgu/klinik durumlar temelinde yapılandırılmaktadır.  

Ġkinci ve üçüncü yıl sonunda uygulanan YapılandırılmıĢ Beceri Sınavlarında 

entegre olgular üzerinden yapılandırılmakta ve uygulanmaktadır. 

2. ve 3. yıl sonunda Simüle/Standardize hastalarla uygulanan sınavlar gerçek hasta 

öyküleri ve fakülte öğrenim hedefleri temelinde hazırlanan olgularla yapılmaktadır. 

Bu sınavlarda öğrencilerimizin iletiĢim, anamnez alma, genel ve sistemlere özel 

fizik muayene becerileri gibi farklı becerilerin ölçülerek değerlendirilmektedir. 

GeliĢim Sınavlarının uygulandığı ilk üç yıllık dönemde (2003-2006) 

öğrencilerimize geribildirim amacı ile sınav performanslarına iliĢkin bireysel 

karneler hazırlanarak verilmiĢtir (karne örneklerine www.gsk.med.ege.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir). Ancak sonraki yıllarda öğrenci sayısının artması ve teknik 

altyapı sorunları nedeniyle bu karneler verilememiĢtir. Karnelerin elektronik 

ortamda öğrencilerimize iletilmesi için çalıĢmalar sürdürülmektedir 
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b. Son iki yıllık öğrenci başarısı ile ilgili durum nedir? 

3.5.b. EÜTF öğrencilerinin son iki yıllık baĢarı durumu 

BLOK/STAJ 

Devam eden 

Öğrenci 

Sayısı 

Bütünlemeye 

Kalan 

Öğrenci 

Sayısı 

Sınıfta Kalan 

Öğrenci 

Sayısı 

BaĢarı 

Oranı 

(%) 

2007- 

2008 

2008- 

2009 

2007- 

2008 

2008-  

2009 

2007-  

2008 

2008- 

2009 

2007- 

2008 

2008- 

2009 

I.Sınıf 284 355 102 182 27 35 90,49 90,1

4 

II. Sınıf 291 280 209 114 27 36 90,72 87,1

4 

III.Sınıf 268 266 70 69 23 14 89,55 94,7

3 

IV Sınıf         

NÜKLEER 

TIP+RADYOLOJĠ 

275 255 17 13 3 5 98,91 98,0

4 

ORTOPEDĠ 253 257 25 10 2 2 99,21 99,2

2 

ÇOCUK 

SAĞLIĞI 

294 255 60 60 22 11 92,52 95,6

9 

GENEL 

CERRAHĠ 

299 268 48 42 10 15 96,66 94,4

0 

GÖĞÜS 

HASTALIKLARI 

278 258 28 18 5 0 98,20 100,

00 

ĠÇ 

HASTALIKLARI 

328 317 124 115 64 42 80,49 86,7

5 

KADIN DOĞUM 271 258 12 26 2 6 99,26 97,6

7 

V. Sınıf         

ADLĠ TIP     276 257 3 1 1 1 99,64 99,6

1 

ANESTEZĠYOLOJĠ 277 256 21 5 3 3 98,92 98,8
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3 

ÇOCUK 

CERRAHĠSĠ 

304 252 18 16 0 0 100,00 100,

00 

ÇOCUK 

SAĞLIĞI 

299 237 27 22 3 2 99,00 99,1

6 

DERMATOLOJĠ 260 245 24 17 6 1 97,69 99,5

9 

ENFEKSĠYON 

HAST. 

266 261 34 36 6 0 97,74 100,

00 

FTR 272 290 14 14 0 1 100,00 99,6

6 

GÖZ 

HASTALIKLARI 

316 268 4 6 2 1 99,37 99,6

3 

KARDĠYOLOJĠ 301 261 17 16 4 5 98,67 98,0

8 

KULAK BURUN 

BOĞAZ 

273 262 9 13 0 0 100,00 100,

00 

NÖROLOJĠ 279 277 41 30 4 3 98,57 98,9

2 

PLASTĠK 

CERRAHĠ 

313 256 22 7 0 1 100,00 99,6

1 

PSĠKĠYATRĠ 263 263 18 7 3 4 98,86 98,4

8 

ÜROLOJĠ 301 250 13 11 2 3 99,34 98,8

0 
 

 c. Fakültede uygulanan biçimlendirici değerlendirme uygulamaları nelerdir? 

Nasıl uygulanmaktadır? (ek belge örnek sınav setleri,soruları)  

EÜTF’de uygulanan biçimlendirici değerlendirme uygulamaları 

Fakültemizde biçimlendirici değerlendirme uygulamaları olarak GeliĢim Sınavı ve 

Blok Ara Sınavları (BAS) uygulanmaktadır. ÖÇM değerlendirmeleri de bu 

kapsamda iĢlev görmektedir. 

Blok Ara Sınavları 

Kısa cevaplı metin tipi, eĢleĢtirmeli sorularla, hasta yönetimi problemleri, Ģema ya 
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da senaryo kullanılarak öğrencilerin kavrama, bildiklerini problem çözmede 

kullanma, analiz ve sentez yetkinliklerini sınanması ve öğrenciye zayıf ve güçlü 

yönlerini göstermek amaçlanmıĢtır. Sınavı izleyen iki gün içinde bir ders saatinde 

soruların tartıĢıldığı, öğrencilere geribildirim vermeye yönelik bir toplantı 

yapılmaktadır. Geçme kalmaya olan sınırlı etkisi dıĢında biçimlendirici bir 

değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. 

ÖÇM Değerlendirmeleri 

Özel ÇalıĢma Modülleri‟nde (ÖÇM), sorumlu öğretim üyesi tarafından ÖÇM 

hedeflerine uygun olarak öğrencilerin yazılı ve sözlü sunum yapma, rapor ve ödev 

hazırlama gibi becerileri değerlendirilmekte ve ÖÇM sonunda baĢarılı olup, 

olmadıkları Dekanlığa bildirilmektedir. 

GeliĢim Sınavı 

GeliĢim sınavı fakültedeki tüm öğrencilerin aynı anda, aynı sorularla karĢılaĢtıkları, 

herhangi bir blok, kurul, staj ya da dönem sonuna özel olarak yapılmayan, 

öğrencilerin geliĢim ve seviyelerini ölçmeye yönelik, yılda üç ya da dört kez 

yapılan bir sınavdır. Bütün sınıflar yıl boyunca yapılan ortak sınavlara düzenli 

aralıklarla girmekte ve kiĢisel ilerlemeleri tespit edilmektedir.  

GeliĢim sınavı dünyanın çeĢitli tıp fakültelerinde farklı biçimlerde 

uygulanmaktadır. Uygulamalar soru tipleri (çoktan seçmeli, doğru yanlıĢ, açık uçlu) 

veya sonuçların kullanılmasına (örneğin öğrencinin geçme-kalmasına etkisi) göre 

de farklılıklar gösterir.  Soruların düzeyi farklı disiplinlere ya da eğitim sürecindeki 

ünitelerden herhangi birine göre değil,  mezuniyet aĢamasında bilinmesi 

gerekenlere göre düzenlenmiĢtir 

Bu sınavın avantajları: 

•Önceki bilgiler sürekli sınandığından “geç ve unut” yaklaĢımını geriletmesi, 

•Sınavda oldukça farklı konu / sistem / disiplin vb. bulunduğu için, son anda 

yoğun çalıĢmayla baĢarılı olunamaması,  

•Sınav günden güne öğrenilip özümsenen öğrencinin tıp eğitiminin ilerleyen 

dönemlerinde ve meslek hayatında kullanacağı, verilen eğitimin önemli içeriği 

olan“fonksiyonel” bilgileri sorgulaması,  

•öğrenme düzeyi hakkında öğrenciye geribildirim vermesi ve öğrencinin hangi 

konulara ağırlık vermesi gerektiğini göstermesidir. 

GeliĢim sınavının fakültemizde uygulanmasının gerekçesi, öğrencimize yıllar içinde 
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hangi sistem / dikey koridor, blok, staj ve disiplinde, ne türden güçlü ve zayıf 

yönleri olduğunu göstermek ve kendi öğrenmesini düzenlemesine olanak 

sağlamaktır. Aynı zamanda bu sınavlar öğrencimizi ülkemizde giderek artacağı fark 

edilen mezuniyet öncesi-sonrası yeterlilik ve seçme sınavlarına hazırlayacaktır.  

GeliĢim sınavı aĢağıdaki tabloda verilen süreci izleyerek 2008-2009 eğitim-öğretim 

yılında “altı yıllık eğitim programı hedeflerinin tamamından seçilmiĢ, 180 sorudan 

oluĢan merkezi bir fakülte sınavı” Ģeklini almıĢtır.  

Eğitim 

öğretim yılı Katılan öğrenciler Sınav kapsamı 

Soru 

sayısı 

2003–2004 1. yıl öğrencileri Ġlk yıl programı 60 

2004–2005 1,2. yıl öğrencileri Ġlk iki yıl programı 120 

2005–2006 1,2,3. yıl öğrencileri Ġlk üç yıl programı 180 

2006–2007 1,2,3,4. yıl öğrencileri Ġlk dört yıl programı 145 

2007–2008 1,2,3,4,5. yıl öğrencileri Ġlk beĢ yıl programı 180 

2008–2009 Tüm EÜTF öğrencileri Ġlk beĢ yıl programı 180 

Sınavlarda öğrencilerimizin sonraki yıllarda ya da meslek hayatında kullanacakları 

“fonksiyonel bilgilerin” ölçülmesi ve öğrenmenin izlenmesi ve programın 

değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Klinik öncesi dönemde öğrencilerimizin yıl içinde katıldıkları üç geliĢim 

sınavındaki ortalamaları yıl sonu baĢarı düzeyine %10 oranında etki etmektedir. 

Klinik dönemde ise en az üç sınavda baĢarılı olamayan öğrencilerintörnlüğe 

baĢlayamamaktadır. 

GeliĢim sınavı E.Ü.T.F. Dekanlığı tarafından görevlendirilmiĢ merkezi bir 

komisyon koordinasyonu ile (GeliĢim Sınavı Komisyonu-GSK) planlanıp 

uygulanmaktadır. 

Öğrenciye sistem, blok / staj ve anabilim dalı hedeflerine göre durumu ve kendi 

sınıfındaki yeri detaylı olarak geri bildirilecek ve öğrenmesi izlenecektir.  

GeliĢim sınavlarında kullanılan sorular, blok, dikey koridor v.b. eğitimlere katılan 

öğretim üyeleri tarafından, iletilen soru formu aracılığı ile hazırlanmakta ve GeliĢim 

Sınavı Komisyonu'na iletilmektedir. Sorular 5 seçenekli, tek doğru yanıtlı ve 

“fonksiyonel bilgiyi” ölçmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır. 

Dolayısıyla geliĢim sınavı ile öğrencilerin öğrenme geliĢimi izlenip 

desteklenebilmekte, eğitim programının güçlü ve zayıf yönlerinin saptanmasında, 

http://gsk.med.ege.edu.tr/GS.htm#g5
http://gsk.med.ege.edu.tr/GSKural.htm
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güçlü yönlerin korunması zayıf yönlerin düzeltilmesi için gerçekleĢtirilen 

düzenlemelerde çok değerli bir araç olarak kullanılmaktadır. 

Ekler 3.5.1. 2008-2009 Evre4 Blok2 Blok Ara Sınavı 1 Sınav Soruları 

3.5.2. 2008-2009 Evre4 Blok2 Blok Yazılı Sınavı Soruları 

3.5.3. 2008-2009 GeliĢim Sınavı 17 Soruları 

Gelişim 

Standardı  

Ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlılığı ve sonuca etkisi izlenmeli, 

değerlendirilmeli ve gösterilmelidir.  

Açıklama  Bir ölçme-değerlendirme aracı ya da sisteminin yararlılığı teorik olarak; 

psikometrik nitelikleri (geçerlilik ve güvenilirlik), eğitsel etkisi ve kullanılabilirliği 

ile ilgili diğer nitelikleri (maliyeti-uygulanabilirliği, öğrenci ve öğretim üyeleri 

tarafından kabul edilebilirliği) ile doğrudan bağlantılıdır. Eğitsel etki 

hesaplanamayan ancak değerlendirilip tanımlanabilir bir niteliktir. Ölçme-

değerlendirme sürecinin, eğitim programı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin 

bu sürece katılanlar tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerekir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlılığı ve sonuca etkisi izleniyor, 

değerlendiriliyor ve gösteriliyor mu?  

Hayır. 
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4. ÖĞRENCĠLER 

 

Bu baĢlık altında 5 temel ve 5 geliĢim standardı yer almaktadır. 

 

Öğrenciler ile ilgili temel standartları önemli ölçüde karĢıladığımızı düĢünüyoruz.  

 

Öğrenci seçimi, alımı ve sayısı konularında belirlenmiĢ kurumsal kriterler ve hedefler vardır. 

Ancak ÖSS ile açıklanan kontenjanlar çerçevesinde sınırlı kalınmaktadır. 

 

Öğrencilerin ilk kayıtları ile birlikte iletiĢim kurulmaya baĢlanmakta, ilk hafta oryantasyon 

programı uygulanmaktadır. 

 

Her sınıf için biri eğitimden sorumlu olmak üzere, öğrenciler tarafından iki öğrenci temsilcisi 

seçilmektedir. Eğitim Komisyonu, Fakülte Yönetim Kurulu gibi dört komisyona 

katılmaktadırlar.  

 

Fakültemiz bünyesinde kurulan bir dernek olan Sosyal DayanıĢma Derneği öğrencilerimize 

gönüllü danıĢmanlık, burs ve yarı-zamanlı iĢ olanakları sağlamaktadır.  

 

Zayıf yönlerimiz olarak gördüğümüz; Komisyonlarda öğrenci temsiliyetinin ve danışmanlık 

hizmetinin kapsayıcılığının artırılması planlanmaktadır. 
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4. ÖĞRENCİLER  

Bu başlık altında 5 temel ve 5 gelişim standardı yer almaktadır. 

4.1.  Öğrenci seçimi, alımı ve sayısı konularında izlenen politika  

Temel Standart  Tıp fakültelerinin hedefleri, yürüttükleri eğitim programının özellikleri, 

insangücü ve altyapı kapasitesi ile bağlantılı olarak öğrenci seçimi, alımı, 

sayısı konularında mutlaka politikası, görüĢü ve önerileri olmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakültesinin öğrenci seçimi, alımı ve sayısı konusunda hem ulusal 

düzeyde bir politika ve önerilere sahip olması hem de uyguladığı eğitim 

programı zemininde değerlendirilmiĢ kurumsal olanakları doğrultusunda en 

etkin eğitim verebileceği azami öğrenci sayısının belirlenmiĢ olması gerekir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

Fakültenin öğrenci seçimi, alımı, sayısı konularında kurumsal politikası, 

görüşü ve önerileri var mı? Açıklanmış ve üst kurullara (Rektörlük, YÖK) 

iletilmiş mi?  

Fakültenin öğrenci seçimi ve sayısı konusunda kurumsal görüşü ve önerileri 

vardır. Ancak kontenjan belirlenmesinde son karar verici olamamaktadır. Bu 

konudaki görüşleri ve iletilmesi  değerlendirme metninde açıklanmaktadır. 

Değerlendirme 

Metni  

• Fakültenin öğrenci seçimi, alımı ve sayısı konusunda oluşturduğu görüş 

ve önerilerinin gerekçeleriyle açıklanması  

Fakültemizin öğrenci seçimi, alımı ve sayısında kurumsal politikasını 

belirlerken göz önüne aldığı kriterler aĢağıdaki gibidir: 

1. Öğretim üyesi sayısı: Fakültemizde öğretim üyesi olarak görev yapan 

287 profesör, 114 doçent, 40 yardımcı doçent bulunmaktadır. 

2. Fiziksel mekan olanakları (amfi/derslik sayısı ve kapasitesi) (Ekli; 1) 

3. Öğrenci alımında özel koĢullar (örn. görme ve iĢitme özürlü öğrencilerin 

alınmaması) (Ekli; 2) 

4. Fakültemizin 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılından bu yana uygulanmakta 

olan ve Türkiye‟deki diğer tıp fakültelerinden farklı, yeniden 

ĢekillendirilmiĢ bir eğitim programı bulunmaktadır. Ayrıca 

Yükseköğretim Kurumları arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay 

GeçiĢ Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliğin 3. maddesi (geçiĢler, fakülteler ve 

yüksekokullarca geçiĢin yapılacağı sınıfın giriĢ yılındaki Yükseköğretim 

Kurumuna giriĢ kontenjanı ile her sınıfta mevcut öğrenci sayısı 

arasındaki farkı aĢmamak koĢulu ile tespit edilen ve üniversitesince ilan 
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edilen sayı ile bağlı olarak yapılır) gereğince kontenjan fazlamız 

bulunmaktadır (Ekli 3). Programa uyum sorunu ve eĢdeğerliğin 

gerçekleĢtirilememesi ve kontenjan fazlalığı nedeniyle fakültemize yatay 

geçiĢli öğrenci kabul edilmemektedir. Bu nedenle yatay geçiĢ kontenjanı 

sıfırdır (Ekli; 4). 

Ekler  1. Öğrenci kullanım alanları 2009-2010 

2. Özel koĢulları gösteren yazı 

3. Kontenjan, son 5 yılda toplam öğrenci sayısını gösteren tablo 

4. Yatay geçiĢle ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı 

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakülteleri, öğrenci seçimi ve sayısı ile ilgili ulusal bir politika 

oluşturulması konusunda çalışmalar yapmalı, ulusal politika belirleyici ve 

uygulayıcılara katkı sunmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakülteleri, öğrenci seçimi ve sayısı ile ulusal bir görüş oluşturulması için 

diğer tıp fakülteleri, meslek örgütleri, sağlık bakanlığı ve toplum temsilcileri 

ile toplantılar, çalışmalar düzenlemeli, yapılan çalışmalar ve bulunulan 

katkıları gösteren toplantı tutanağı, sonuç bildirgesi, kitap, kitapçık, web 

sayfası gibi ürünleri tüm taraflarla paylaşmalıdır. Ayrıca ülkenin hekim 

gereksinimi, istihdam olanakları ve koşullarına yönelik araştırmalar 

yapılarak sonuçları topluma açıklanmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Fakültenin öğrenci seçimi ve sayısı ile ilgili ulusal bir politika 

oluşturulması konusunda çalışması ve katkısı olmuş mu?  

Bu konuda toplantı ve görüşmeler çerçevesinde girişimleri vardır. 

Değerlendirme 

Metni  

Ulusal politika oluşumu konusundaki çalışmaların (rapor, toplantı, 

görüşme v.b) kronolojik özeti  

Fakültemizde, öğrenci seçimi ve sayısı ile ilgili ulusal bir politika 

oluĢturulması konusunda bazı giriĢimler bulunmaktadır. Örneğin 4 Aralık 

2008‟de Tıp Eğitimi Anabilim Dalı‟nın 10. kuruluĢ yıldönümü çerçevesinde 

düzenlenen ve çeĢitli tıp fakültesi dekanlarının katıldığı “Hekimler, Tıp 

Eğitimi, Öğrenciler ve Eğiticiler: 2008 Türkiyesi Fotoğrafından Geleceğe 

BakıĢ Sempozyumu”nda insan gücü, ülkemizde o tarihe kadar hekim iĢgücü 

ve istihdamı ile ilgili geliĢmeler, tıp eğitiminin durumu, öğrenci ve eğitici 

profili, öğrenci sayısı ve seçiminde göz önüne alınacak kriterler, eğiticilerin 

sorumlulukları ve dünyadaki tıp fakültelerinde öğretim üyesi istihdamına 



112 

 

kıyasla  Türkiye‟deki durumun değerlendirilmesi gibi konular tartıĢılmıĢtır. 

Sempozyum davetiyesi ve programı ekli olarak  görülmektedir (5). 

Ekler  5. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı‟nın 10. kuruluĢ yıldönümü çerçevesinde 

düzenlenen “Hekimler, Tıp Eğitimi, Öğrenciler ve Eğiticiler: 2008 

Türkiye‟si Fotoğrafından Geleceğe BakıĢ Sempozyumu”nun davetiyesi ve 

programı 
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4.2.  Öğrenci temsiliyeti  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri eğitim-öğretim ile ilgili tüm süreçlerinde eğitimin önemli bir 

paydaĢı olarak öğrenci temsiliyetini mutlaka sağlamalıdır.  

Açıklama  Öğrencilerin tıp fakülteleri eğitim-öğretim sürecinde kurullardaki temsiliyetleri 

ya da eğitimin her aĢamasındaki katkıları eğitim programının değerlendirilmesi 

ve geliĢtirilmesi açısından çok önemlidir. Öğrenci temsiliyeti sembolik değil, 

temsilcilerin bizzat tüm süreçlere aktif katkı ve katkısı alınacak Ģekilde 

kurgulanmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Eğitim programının organizasyonu ve yürütülmesinde öğrenci temsiliyeti 

sağlanmış mı?  

Öğrenci temsilcisi, Eğitimden sorumlu öğrenci temsilcisi (leri) Eğitim 

Komisyonu ve Fakülte Yönetim Kurulu’na katılmaktadır. 

Değerlendirme 

Metni  

Fakültenin eğitimle ilgili kurul/komisyonlarında öğrenci temsiliyeti ve 

temsilciler ile ilgili düzenleme/seçim/uygulamaların açıklanması  

Ege Üniversitesinin “Öğrenci Konseyi Yönergesi” Üniversite Senatosu‟nca 

alınan 16.12.2003 tarih ve 22/6 numaralı karar ile kabul edilmiĢtir. Bu kararda 

sınıf öğrenci temsilcisi, bölüm/program öğrenci temsilcisi, fakülte-yüksekokul-

konservatuar-meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi, üniversite öğrenci 

konseyi seçimi ve esasları belirlenmiĢtir. Fakültemizde de eğitim programının 

organizasyonu ve yürütülmesinde öğrenci temsiliyeti Ege Üniversitesi Öğrenci 

Konseyi Yönergesi‟nde belirlenen esaslarla sağlanmıĢtır. Fakülte öğrenci 

temsilcisi seçimi ve adaylarda aranan koĢullar, her sınıfın öğrenci temsilcisi 

seçimi ve esasları yönergeye göre düzenlenmektedir (Ekli; 1). 

Fakültemizde söz konusu yönerge doğrultusunda yapılan seçimle, aday olan 

öğrenciler arasından her sınıf için sosyal ve eğitim temsilcileri olmak üzere iki 

temsilci ve 6 sınıfın eğitim temsilcileri arasından „Fakülte Öğrenci Temsilcisi‟ 

seçilmektedir. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Temsilcileri listesi ekte 

belirtilmiĢtir (Ekli; 2). 

Fakültemizde 24 adet kurul ve komisyon bulunmaktadır (EK 3). Bunlardan 

üçünde öğrenci temsiliyeti sağlanmıĢtır. 

1-Eğitim Komisyonu: Komisyon 22 üyeden oluĢmaktadır. Bu üyeler Dekan, 

Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, Temel Bilimler Koordinatörü; Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalı BaĢkanı, tüm blokların (E1B1, E2B1, E2B2, E2B3, 
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E2B4, E3B1, E4B1, E4B2, E4B3 ve E4B4) yürütme kurulu baĢkanları, 4. sınıf 

staj koordinatörü, 5. sınıf staj koordinatörü, 6. sınıf staj koordinatörü, dikey 

koridor üyeleri (Halk Sağlığı, Etik-Hukuk ve Beceri), GeliĢim Sınav 

Komisyonu BaĢkanı, Özel ÇalıĢma Modülleri Koordinatörü ve Fakülte 

Öğrenci Temsilcisidir.  

Eğitim Komisyonu toplantılarında, Eğitimden Sorumlu Fakülte Öğrenci 

Temsilcisinin yanı sıra, gerek duyulduğunda (gündemin ilgisi doğrultusunda) 

diğer sınıfların temsilcileri de toplantıya davet edilmekte ve konu ile ilgili 

görüĢleri alınmaktadır. 

2-Fakülte Akademik Değerlendirme Ve Kalite GeliĢtirme Kurulu (ADEK): 

Dekan baĢkanlığında 6 üyeden oluĢmaktadır. Bu kurulda bir öğrenci temsilcisi 

bulunmaktadır. 

3-Tanıtım Grubu: 12 üyesi bulunmaktadır. Tanıtım Grubunda bir öğrenci 

temsilcisi yer almakla birlikte rastgele seçilmiĢ öğrenciler de görev 

almaktadırlar. 

* Ayrıca, Fakülte Yönetim Kurulu‟nda, oy kullanma hakkı olmasa da öğrenci 

temsilcisi yer almaktadır. 

Ekler  Fakültedeki kurul ve komisyon üyelerinin listesi (varsa öğrenci temsilciliği ile 

ilgili yönerge)  

1. Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi 

2. Öğrenci temsilcileri listesi 

3. Tüm kurul ve komisyonların listesi 

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakültelerinin eğitim-öğretim ile ilgili tüm süreçlerinde öğrencilerin yer 

alması için temsilcilik tanıtılmalı ve katılım özendirilmelidir.  

Açıklama  Eğitimle ilgili kurullara öğrencilerin temsilci olarak katılımı desteklenmeli ve 

özendirilmelidir. Kurullardaki öğrenci temsiliyeti düzeneği, tüm öğrencilere 

duyurulmalı, tanıtılmalı, uygun seçim ortamları yaratılmalı ve öğrencilerin 

temsilci belirleme süreçlerine katılımı sağlanmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Öğrenci temsiliyeti tanıtılıyor ve katılım özendiriliyor mu?  

Öğrenci temsiliyetinin özendirilmesi için, sınıflarda öğrenci temsilciliği 

tanıtılmakta ve katılım için çağrı yapılmaktadır. Eğitimden sorumlu Dekan 

Yardımcısı ile düzenli toplantılar yapılmaktadır. 
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Değerlendirme 

Metni  

Fakültenin eğitimle ilgili kurul/komisyonlarında öğrenci temsiliyeti ve 

temsilciler ile ilgili düzenleme/seçim/uygulamaların açıklanması  

Fakültemizde “Program Değerlendirme Komisyonu”, “Staj Plan Komisyonu”, 

“Öğrenci Toplulukları Komisyonu”, “Bilim Opsiyonları Komisyonu”, “Özel 

ÇalıĢma Modülleri Yürütme Kurulu “, “Erasmus Komisyonu” gibi öğrencileri 

doğrudan ilgilendiren bazı kurul/komisyonlarda öğrenci temsilcisi yer 

almamaktadır. Eğitimle ilgili kurul ve komisyonlarda öğrenci temsiliyetini 

artırarak, halen öğrenci temsiliyeti bulunmayan bu tür kurul ve komisyonlarda 

da karar alma ve uygulama aĢamalarında öğrencilerin daha aktif yer alması 

planlanmaktadır.  

Bu kurullarda öğrencileri temsil etme nitelikleri arasında akademik baĢarı Ģartı 

bir öneri olarak teklif edilebilir. 

Ekler  Fakültedeki kurul ve komisyon üyelerinin listesi (varsa öğrenci temsilciliği ile 

ilgili yönerge)  

 Fakültedeki kurul ve komisyon üyelerinin listesi 4.2. EK 3‟te belirtilmiĢtir. 

 Öğrenci temsilciliği ile ilgili yönerge 4.2. EK 1‟de belirtilmiĢtir. 
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4.3.  Öğrencilere yönelik danıĢmanlık hizmetleri  

Temel 

Standart  

Tıp fakültelerinde öğrenciler için akademik, sosyal ve kariyer danışmanlığı 

hizmetleri mutlaka sağlanmalı ve sürdürülmelidir.  

Açıklama  Tıp fakültelerinde öğrenciler için yapılandırılmış akademik, sosyal ve kariyer 

danışmanlığı hizmetleri bulunmalıdır. Bu hizmetler öncelikle öğrencilerin, tıp 

fakültesi öğrenciliği ile ilgili fiziksel ve duygusal beklentilerle başa çıkabilme 

ve üstesinden gelebilmelerini, etkin öğrenme ve mesleksel gelişimlerini 

sağlamayı amaçlamalı ve ardından mezuniyet sonrası kariyer gelişimine 

uzanmalıdır. Bu hizmetlerin kimler tarafından verilmekte olduğu ve 

bunlardan faydalanma biçimi tanımlanmış olmalı ve öğrencilere duyurulmuş 

olmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Öğrencilere akademik ve sosyal anlamda danışmanlık hizmeti sağlanıyor 

mu? 

Fakültemize yeni baĢlayan öğrencilere ders yılının ilk haftasında, bir hafta 

süren ”Oryantasyon Programı “ uygulanmaktadır. 

Sosyal danıĢmanlık sistemi, fakültemiz bünyesinde kurulan bir dernek olan 

“Ege Tıbbiyeliler Sosyal DayanıĢma Derneği (SDD)” tarafından 

yürütülmektedir. 

Ayrıca, gönüllülüğe dayalı sosyal danıĢmanlık sağlanmaktadır. 

• Öğrencilere kariyer danışmanlığı hizmeti sağlanıyor mu?  

Altıncı sınıf öğrencilerine, “Kariyer Günleri” ve “Reçete Günleri” adları 

altında iki farklı toplantı düzenlenmektedir. 

Değerlendirme 

Metni  

Akademik/sosyal/burs ve kariyer danışmanlığı sisteminin çalışma şeklinin 

tanıtımı, öğrenci ve öğretim üyelerinin sistemi kullanma durumu ve 

değerlendirmeleri  

Öğrencilere Sağlanan Akademik ve Sosyal DanıĢmanlık Hizmetleri 

Fakültemiz öğrencilerinin eğitim programı, diğer fakültelerden farklı olarak 

seçenekli bir eğitim sistemi değildir. Öğrencilerin kendi ilgi alanlarına ya da 

ders kredilerine göre ders seçme imkanı olmadığı için bu konuda bir 

akademik danıĢmanlık hizmeti verilmemektedir. Akademik danıĢmanlık 

hizmeti olarak, Fakültemize yeni baĢlayan öğrencilere ders yılının ilk 

haftasında, bir hafta süren ”Oryantasyon Programı “ uygulanmaktadır (Ekli; 

1). Bu, hem akademik hem de sosyal danıĢmanlık sistemi içinde yer 
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alabilecek bir programdır. Oryantasyon programı, ilk kez 2009-2010 Eğitim-

Öğretim Yılında uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu hafta içinde; 

 Ege Üniversitesi tarihçesi 

 Ege Tıplı olmak 

 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde eğitim 

 Kent kültürü ve kentlilik 

 Anadolu kültüründe hekimlik  

 Sosyal DayanıĢma Derneği (SDD) ve ETÖT (Ege Tıp 

Öğrenci Toplulukları) tanıtımları 

 Beyaz önlükle tanıĢma töreni 

 Kimlik 

 Atatürk ve Sağlık Devrimi 

Konu baĢlıkları fakülte öğretim üyeleri ya da dıĢarıdan davetli kiĢiler 

yardımıyla anlatılmaktadır. Oryantasyon programı içinde aynı zamanda uyum 

etkinlikleri çerçevesinde, Tıp Fakültesi Hastanesi‟ni, Ege Üniversitesi 

Kampüsü‟nü ve Ġzmir‟i tanımaya yönelik olarak da tanıtıcı turlar 

düzenlenmekte ve bölgeye ve kente yeni gelen öğrencilerin sosyal olarak da 

ortama uyumlarına yardımcı olunmaktadır.  

Öğrencilerin akademik yönden yakın izlemlerinin yapılabilmesine imkan 

sağlayan ve öğretim üyelerinin sorumluluğunda yürüyecek bir sistemin 

gerekli olduğu görülmektedir. Böyle bir sistemin uygulanması, öğrencinin 

akademik olarak güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, bu konuda öğrenciye 

özel bireysel geliĢim olanaklarının sağlanması açısından da önemlidir. Bu 

bağlamda sosyal danıĢmanlık sistemi, fakültemiz bünyesinde kurulan bir 

dernek olan “Ege Tıbbiyeliler Sosyal DayanıĢma Derneği (SDD)” 

tarafından yürütülmektedir. 

Fakülteye yeni baĢlayan öğrenciler için danıĢman öğretim üyeliği sistemi, 

tamamen gönüllülük esasına göre SDD önderliğinde yürütülmektedir. 

Öğretim yılının baĢında fakültemize kayıt yaptıran her öğrenciye sosyal 

danıĢmanlık sistemi hakkında bilgi verildikten sonra, danıĢman öğretim üyesi 

talep edip, etmedikleri sorulmakta ve bunu talep eden öğrencilere bir form 

doldurulmaktadır. Aynı Ģekilde sosyal danıĢmanlık hizmeti vermeye gönüllü 

olan öğretim üyeleri belirlendikten sonra öğrenci-öğretim üyesi listeleri 
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oluĢturulmaktadır. DanıĢman öğretim üyeleri, kendi gruplarındaki 

öğrencilere, öncelikle burs imkanları ve barınma sorunları gibi konularda 

danıĢmanlık yapmakta, öğrenciye bu süreçte destek olmaktadır. 

2009-2010 öğretim yılında 140 fakülte öğrencisi SDD bursundan 

faydalanmaktadır. Bu sistem içinde 26 öğretim üyesi, danışman öğretim üyesi 

olarak çalıĢmaktadır. Dernek bu sene, öğretim üyeleri, birinci sınıf öğrencileri 

ve diğer sınıflardaki gönüllü öğrencilerin de yardımıyla küçük gruplar 

oluĢturarak, büyük sınıf-küçük sınıf kardeĢliği sistemini baĢlatmıĢtır. Bu 

sistem, akran eğitimi modeli ile fakülteye yeni baĢlayan öğrencilerin okula 

sosyal uyumlarını artırmayı hedeflemektedir.               

Öğrencilere Sağlanan Kariyer DanıĢmanlığı Hizmetleri 

Fakültemiz 6. sınıf öğrencilerine, “Kariyer Günleri” ve “Reçete Günleri” 

adları altında iki farklı toplantı düzenlenmektedir.  

Kariyer Günleri; branĢ seçme ve geleceklerini belirleme aĢamasına gelmiĢ 

olan 6. sınıf öğrencilerine yönelik olarak planlanmıĢtır. Bu bağlamda 

hastanemizle birlikte Ġzmir ilindeki diğer hastanelerde farklı uzmanlık 

alanlarında görev yapan, üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında 

fakültemizde eğitim alan doktora öğrencisi ve aile hekimliği yapan 

hekimlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplantıya katılan 

hekimler kendilerine verilen sürede aĢağıdaki sorular kapsamında mini 

sunumlar yapmıĢlardır: 

Dahili Branş Soruları: 

1. Asistanlık eğitimi nasıl? Seminer saatleri var mı? 

2. Çalıştığınız birimin yatak kapasitesi ne kadar? 

3. Günlük çalışma saatleri nasıl? 

4. Çalıştığınız birimde hoca, kıdemli asistan, hemşire, personel ilişkisi 

nasıl? 

5. Nöbet sayısı ve asistanlık yıllarına göre dağılımı nasıl? 

6. Nöbetler nasıl geçiyor? 

7. Aylık gelir ne kadar?(Maaş+döner sermaye) 

8. Sizin branşınızdan uzmanların periferdeki çalışma koşulları nasıl? 

9. Branşınızdan ve hastanenizden genel olarak memnun musunuz? 
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Cerrahi Branş için ek sorular: 

1. İlk vakaya ne zaman girilir? Asistanlık boyunca yapılan vakaların 

sayıca ve nitelik olarak yeterliliği ne düzeyde? 

2. Çalıştığınız birimde kaç ameliyathane var? 

Bu etkinliğe iliĢkin programa (4.3) 2. ekten ulaĢılabilir. 

Reçete Günleri; Fakültemiz 6. sınıf öğrencilerine yönelik olarak, birinci 

basamak sağlık hizmeti sırasında en sık karĢılaĢacakları hastalıklar ve 

bunların tedavisine yönelik pratik yaklaĢımlar, o konuda en çok istek alan 

öğretim üyeleri tarafından aktarılmaktadır. Bu program her yıl nisan ayında 

gerçekleĢtirilmektedir ve 2009-2010 yılında 7.‟si yapılmıĢtır. Toplantı 

programında ilaç sanayisinden yetkililere de yer verilmektedir. Bu süre içinde 

ilaç firmaları, ilaç sanayilerinin ve ürünlerinin tanıtımını yapmaktadırlar. Bu 

etkinliğe iliĢkin programa (4.3) 3. ekten ulaĢılabilir. 

Ekler  1. Oryantasyon programı 

2. “Kariyer Günleri” programı 

3. “Reçete Günleri” programı ve yazıĢmaları 

a. DanıĢmanlık sistemine yönelik düzenlemeler (yönerge) 

DanıĢmanlık sistemine iliĢkin fakültemizde yönerge bulunmamaktadır.  

b. DanıĢmanlık sistemine yönelik uygulanan anket ve geribildirimlerin 

değerlendirmesi 

DanıĢmanlık sistemine yönelik uygulanan anket ve geribildirim 

bulunmamaktadır. 

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakültelerinde akademik, sosyal ve kariyer danışmanlığı hizmetleri 

öğrenciler ve mezunlar için kurumsal hale getirilmelidir.  

Açıklama  Bu hizmetler öğrenciler ve mezunlar için kurumsallaşmalı, belli kurallar 

çerçevesinde hizmeti verenler ve hizmet biçimleri tanımlanmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Akademik, sosyal ve kariyer danışmanlık hizmeti öğrenciler ve mezunlar 

için kurumsal hale getirilmiş mi?  

sosyal danıĢmanlık sistemi, fakültemiz bünyesinde kurulan bir dernek olan 

“Ege Tıbbiyeliler Sosyal DayanıĢma Derneği (SDD)” tarafından 

yürütülmektedir. 

Öğrenciler için gönüllülüğe dayalı sosyal danıĢmanlık sağlanmaktadır. 
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Değerlendirme 

Metni  

Akademik/sosyal/burs ve kariyer danışmanlığı sisteminin çalışma şeklinin 

tanıtımı, öğrenci ve öğretim üyelerinin sistemi kullanma durumu ve 

değerlendirmeleri  

Fakültemiz bünyesinde mezuniyet sonrası eğitim çalıĢmaları planlanma 

aĢamasındadır. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında baĢlayan ve ÖSYM 

uzmanlarının katılımıyla gerçekleĢtirilen TUS sorusu hazırlama 

toplantılarının 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı içinde de gerçekleĢtirilmesi 

planlanmıĢtır. (Ekli; 4). 

Ayrıca Fakültemiz Kütüphanesi bünyesinde her sınavı izleyebilecek ve her 

öğrenciyi mezuniyet yılı, sınava girme ve baĢarı üzerinden izleyip 

değerlendirebilecek veri tabanı oluĢturulmaktadır. 
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4.4.  Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri öğrencilere mutlaka sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanakları 

sağlamalıdır.  

Açıklama  Tıp fakülteleri içinde ya da üniversite Ģemsiyesi altında öğrencilere sosyal, 

kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar sağlanmalı, öğrencilerin bunlardan 

yararlanması teĢvik edilmeli yararlanma biçimi ve oranı izlenmelidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar sağlanıyor mu?  

Ege Tıp Öğrenci Toplulukları Yönetim Kurulu aracılığı ile destek ve danıĢmanlık 

sağlanmaktadır. ÇalıĢmaları için fiziksel koĢullar iyileĢtirilmiĢtir; lojistik 

olanaklar verilmektedir. 

• Öğrenci etkinlikleri ve kulüp, komite şeklindeki örgütlenmeler teşvik ediliyor, 

gerekli olanaklar sağlanıyor mu?  

Bu tip etkinlikler teşvik edilmekte ve olanakların sürekli iyileştirilmesi  için 

çalışılmaktadır. 

Değerlendirme 

Metni  

a. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler için öğrencilere sunulan 

altyapı ve mali olanaklar, öğrencilerin bu olanakları kullanma koşullarının 

açıklanması  

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler için öğrencilere sunulan altyapı 

olanakları: 

1. Muhittin Erel Amfisi ve Fuayesi 

2. 55 Ege Tören ġölen Alanı 

3. 50. Yıl Spor Salonu 

4. Tenis Kortları 

5. 2 No‟lu Öğrenci Yemekhanesi (Üst katı müzik stüdyosu olarak 

kullanılmaktadır) 

6. ETÖT (Ege Tıp Öğrenci Topluluğu) Binası 

7. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Koridorları (Resim, Fotoğraf 

sergisi ve kermes benzeri etkinlikler) 

Öğrenciler bu altyapılardan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halkla 

ĠliĢkiler Bürosu, Tıp Fakültesi Dekanlığı, ETÖT Yönetim Kurulu veya 

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı gibi birimlere baĢvurarak 

yararlanmaktadır (Ekli; 1) 

b. Üniversite ve fakültede oluşturulan öğrenci komite/kulüp/toplulukları ile 
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bunlara üye öğrenci sayıları ve varsa üniversitenin benzer oluşumlarındaki 

fakülte öğrencilerinin katılım ve katkı düzeyleri  

Tıp Fakültesi‟ne ait tüm resmi öğrenci grup ve toplulukları ETÖT çatısı altında 

birleĢmiĢtir (http://etot.med.ege.edu.tr/). Bu grup/toplulukların isimleri ve 2008-

2009 çalıĢma yılı ETÖT sonuç raporu (Ekli; 2), 2010 Mart ETÖT toplantı raporu 

(Eli; 3) eklerde sunulmuĢtur. 

Ekler  1. ETÖT bütçe raporu 

2. 2008-2009 çalıĢma yılı ETÖT sonuç raporu  

3. 2010 Mart ETÖT toplantı raporu 

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakülteleri öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılmaları 

özendirilmeli ve katılımlarının akademik başarı değerlendirmelerine katkısı 

sağlamalıdır.  

Tıp fakülteleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklara katılım ile 

öğrenciler ve öğretim elemanlarının etkileşimlerinin artırılmasını sağlamalıdır.  

Tıp fakülteleri gereksinimi olan öğrencilerine burs, yarı zamanlı iş gibi ekonomik 

destek olanakları sağlamalıdır.  

Açıklama  Sosyal sorumluluk projeleri olarak tanımlanan, toplumun gereksinimleri 

doğrultusunda hazırlanan projelerde öğrencilerin yer almaları duyurulmalı ve 

projelere katılımın akademik başarıya katkı sunması sağlanarak özendirilmelidir. 

Tıp fakültelerinde yürütülen sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde 

öğretim elemanları ile öğrencilerin birlikte yer almaları sağlanarak etkileşimleri 

artırılmalıdır. Tıp fakülteleri öğrencilerinden gereksinimi olanlara kurum içinden 

ya da dışından burs olanakları sağlanmalı, öğrencilere yarı zamanlı iş 

olanaklarının duyuruları ulaştırılmalı, üniversite içinde yarı zamanlı iş 

olanakları tanımlanmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımlarına olanak sağlanıyor 

mu?  

Öğrenci Katılımına Açık Sosyal Sorumluluk Projeleri öncelikli olarak 

desteklenmektedir.  

• Gereksinimi olan öğrencilere burs, yarı zamanlı iş gibi ekonomik destek 

olanakları sağlanıyor mu?  

Burs olanakları yaratılmakta, yarı zamanlı iş gibi destek sağlanmaya 

çalışılmaktadır. 

http://etot.med.ege.edu.tr/
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Değerlendirme 

Metni  

c. Öğrenci katılımına açık sosyal sorumluluk projeleri  

Öğrenci Katılımına Açık Sosyal Sorumluluk Projeleri: Ege Üniversitesi 

AraĢtırma Fonu tarafından desteklenen 2007 TIP 002 no‟lu Ege Üniversitesi 

Gönüllü Kan BağıĢı isimli sosyal sorumluluk projesi öğrencilerin katılımıyla 

2009 yılında tamamlanmıĢtır. Bu kapsamda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi Kan Merkezi yürütücülüğünde halen sürmekte olan “Kan BağıĢı Can 

BağıĢı” projesi aktif öğrenci katılımıyla gerçekleĢtirilmektedir. Daha sonra aynı 

adla Özel ÇalıĢma Modülü (ÖÇM) ve Öğrenci Topluluğu olarak faaliyetlerine 

devam etmektedir. 

Sosyal Sorumluluk Kapsamındaki Diğer Etkinlikler: Fakültemizde 

öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımlarına olanak sağlanmaktadır. 

Bu konuyla ilgili olarak Özel ÇalıĢma Modülleri (ÖÇM) Yürütme Kurulu sosyal 

sorumlulukla ilgili ÖÇM sayısının ve yüzdesinin artırılması yönünde karar 

almıĢtır. 2010-2011 Eğitim programında yer alacak olan ÖÇM‟lerin  sosyal 

sorumluluk hedefinin belirtilmesi istenmektedir (EK 4). Sosyal sorumluluk 

kapsamındaki ÖÇM‟ler tüm ÖÇM listesi içinde iĢaretlenmiĢtir (Ekli; 5). 

Ek olarak 6. Sınıf öğrencileri için Toplum Sağlığı ve Alan uygulamasında yapılan 

sosyal sorumluluk kapsamındaki aktiviteler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

1. Ġlköğretim Okullarına Yönelik: 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile Ġzmir Ġl Milli 

Eğitim Müdürlüğü “sağlıklı beslenme konusunda Ġzmir metropol dahilindeki 

ilköğretim okulları 4. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim” konulu protokolü 2007 

yılında yapmıĢtır. Protokolün yapılmasını takiben 2007-2008 Eğitim-Öğretim 

Yılında, Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri, Bornova ilçesinde yer alan 60 

ilköğretim okulu ve 2 özel okulda eğitim gören tüm 4. sınıf öğrencilerini sağlıklı 

beslenme konusunda sınıflarda küçük grup oyunları ve diğer eğitim yöntemleri 

ile eğitmiĢlerdir. Bu protokol çerçevesinde yapılan faaliyetleri Bornova 

Belediyesi de proje ortağı olarak desteklemiĢtir. 2008-2009 eğitim yılında 290 

adet 6. sınıf öğrencimiz KarĢıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yer alan 64 ilköğretim 

okulunda eğitim gören tüm 4. sınıf öğrencilerine sağlıklı beslenme konusunda 

sınıflarda eğitim vermiĢlerdir. Bu protokol çerçevesinde yapılan faaliyetleri 

KarĢıyaka Belediyesi de bir ortak olarak desteklemiĢtir. 2009-2010 Eğitim-

Öğretim Yılında ise 275 adet 6. sınıf öğrencimiz Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 
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yer alan tüm ilköğretim okullarının (yaklaĢık 100 civarında okul) 4. sınıf 

öğrencilerine eğitim vermiĢtir. 

2. Belediyelerle ĠĢbirliği Ġle Topluma Yönelik: 

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında KarĢıyaka Belediyesi ile Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dekanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde KarĢıyaka 

Belediyesine ait 3 sağlık merkezinde 6. sınıf öğrencileri topluma sağlık hizmeti 

vermiĢtir. Bu kapsamda öğrenciler 15600 haneyi ziyaret edip ev halkı tespit fiĢi 

doldurmuĢlardır. Bu ziyaretlerde engelli ve diğer nedenlerle sosyal hizmet 

gereksinimi olan 159 kiĢi tespit etmiĢler ve KarĢıyaka Belediyesinin bu kiĢilere 

yardım etmesini sağlamıĢlardır. Ayrıca bu ziyaretlerde evlerde bulunan 18 yaĢ 

üzeri tüm kiĢilerin tansiyonları ölçülmüĢ, 6. sınıf öğrencileri tarafından 1100 

kiĢinin yüksek tansiyonlu olduğu tespit edilmiĢ ve bu bireyler bir sağlık 

kurumuna yönlendirilmiĢlerdir. Diğer taraftan bu ziyaretlerde tespit edilen 15-49 

yaĢ doğurgan çağ kadınlara, 6. sınıf öğrencilerinin „Üreme Sağlığı‟ hizmeti 

vermesi planlanmıĢtır. Atatürk Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu Ebelik Bölümü 

öğrencileri ile birlikte 1200 öğrenci, 15-49 yaĢ aralığındaki kadınlara aile 

planlaması konusunda eğitimler vermiĢtir. 

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında ise Bayraklı Belediyesi ile yapılan protokol 

çerçevesinde Bayraklı Ġlçesinde yaĢayan 2646 hane ziyaret edilmiĢtir ve bu 

hanelerde yaĢayan 18 yaĢ üstü 4589 birey saptanmıĢ ve “Diyabet GeliĢimi 

Açısından Riskin Değerlendirilmesi Ve Beslenme Ve Fiziksel Aktivite 

Eğitimi Yoluyla Farkındalığın Artırılması” amacıyla hizmet verilmiĢtir. Bu 

hizmetlerin ev ziyaretleri ayağını 6. sınıf öğrencileri gerçekleĢtirmiĢtir. Riskli 

saptanan bireyler Bayraklı Belediyesi‟nin sağlık merkezlerine davet edilerek kan 

testleri, fizik muayeneleri yapılmıĢ, yaĢam biçimi konusunda eğitim verilmiĢ ve 

sigara bırakma polikliniğine yönlendirilmiĢtir. 

 d. Fakülte öğrencilerinin yararlandığı üniversite, fakülte ve diğer burs 

kaynakları, başvuru koşulları, burs miktarları, öğrencilerin bu burslardan 

yararlanmasını sağlamak için fakültenin yaptığı çalışmalar  

Burs Olanakları: Fakülte öğrencilerinin yararlandığı en temel burs kaynağı SDD 

tarafından verilen burslardır. SDD kendi bütçesinden burs sağladığı gibi 

öğrencileri Türk Eğitim Vakfı (TEV) veya Beyin Omurilik Sinir Hastalıkları 

Vakfı (BEYOMSĠ) gibi burs veren kuruluĢlara da yönlendirmektedir. Son 2 yılda 
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SDD, TEV ve BEYOMSĠ tarafından verilen burslara yönelik bilgiler ekli olarak 

(6) belirtilmiĢtir. SDD‟nin burslara iliĢkin aktiviteleriyle ilgili bilgilere web 

sayfasından (http://www.sdyd.org/) ulaĢılabilir.  

Ayrıca ÖSS‟de ilk bin ve ilk ikibine giren ve Üniversitemiz Öğrenci Köyü‟nde 

kalan öğrencilere Dekanlığımız tarafından burs verilmektedir. 2009–2010 Eğitim-

Öğretim Yılında burs alan öğrenci listesi, burs miktarları ve bursun devamlılığı 

için gerekli koĢullar ekte belirtilmiĢtir (Ekli; 7). 

Yarı Zamanlı ĠĢ Olanakları:  Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

BaĢkanlığı bünyesinde „Yüksek Öğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci 

ÇalıĢtırılabilmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslar‟ doğrultusunda öğrencilere yarı 

zamanlı iĢ temin edilmektedir. Bu öğrenciler Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Simüle 

Hasta Laboratuvarı görevlisi, halk oyunları ve modern dans eğitmenliği, 

kütüphane çalıĢanı, Acil Servis‟de iletiĢim hizmetleri gibi görevlerde 

çalıĢmaktadır (Ekli; 8). 

Ekler  Son bir yıldaki sosyal sorumluluk projeleri ve katılan öğrenci sayısı, son bir yılda 

burslardan yararlanmak üzere başvuran ve yararlanan öğrenci sayısı 

4. ÖÇM‟lerin sosyal sorumluluk kapsamındaki hedeflerinin belirtilmesiyle ilgili 

dekanlık yazısı 

5. ÖÇM listesi ve sosyal sorumluluk kapsamındaki ÖÇM‟ler 

6. SDD, TEV ve BEYOMSĠ tarafından verilen burslara iliĢkin SDD tarafından 

hazırlanan belge 

7. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında burs alan öğrenci listesi, burs miktarları ve 

bursun devamlılığı için gerekli koĢullar 

8. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı kısmi zamanlı çalıĢan öğrenci listesi, puantaj 

cetvelleri ve yazıĢmalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdyd.org/
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4.5.  Öğrencilerle sürekli ve düzenli iletiĢim  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri öğrencilerle her aĢama/yılda sürekli ve düzenli iletiĢim sağlayacak 

mekanizmaları (sosyal, idari, akademik) mutlaka oluĢturmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakülteleri öğrencilerinin her aĢamada görüĢlerini, eksik ve geliĢtirilmesi 

gereken konularda katkı ve önerilerini sunmalarını, tıp fakültesi içinde akademik 

ve sosyal bağlamda iletiĢimi sağlamak amacıyla yüz yüze ya da elektronik 

haberleĢme yöntemlerini kullanmalıdır. Düzenli sosyal ve kültürel etkinlikler de 

bu iletiĢimi güçlendirecektir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Öğrencilerle sürekli ve düzenli iletişim kurmaya yönelik hangi mekanizmalar 

kullanılmaktadır? 

İlk kayıt günü, öğrencilere iletişim bilgileri, e-posta adresi verilmekte, Tanıtım 

Grubu ve SDD tarafından tüm öğrenciler karşılanmaktadır. 

Öğrenci temsilcileri ile düzenli toplantılar yapılmakta, her sınıfta düzenli 

“Dekan’la Sohbet” programı yer almaktadır. 

Sanal bir interaktif forum oluĢturulmuĢtur (Forum Ege Tıp http://egetip.net/). 

• Öğrenci işleri bürosu öğrencilerin gereksinimlerine/sorularına yanıt verecek 

şekilde yapılandırılmış mıdır?  

Büro, öğrenci derslikleri, Kütüphane, okuma salonlarının bulunduğu binada yer 

almaktadır. Her sınıf için bir sorumlu görevli bulunur, yeterli teknik donanıma 

sahiptir. 

Değerlendirme 

Metni  

a. Fakülte yönetimi ile öğrenciler arasında düzenli iletişim kurmaya yönelik 

periyodik toplantılar, e-posta grupları, özel günler, öğrenci kongreleri, 

şenlikler ve benzerlerinin açıklanması  

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Fakültemize yeni baĢlayan her öğrenciye 

“ege.edu.tr” uzantılı resmi mail adresi vermektedir. 

Fakültemiz bünyesinde bulunan SDD yönetim kurulu ve üyeleri, fakülteye ilk 

kayıt günü dernek binasında tüm öğrencileri karĢılamaktadır. Kayıt iĢlemlerinin 

yapıldığı yerden dernek binasına ulaĢım, Rektörlük tarafından sağlanmaktadır. 

Genel bilgilendirme sonrası öğrenciler anket formu doldururlar. Bu form ile 

barınma, danıĢmanlık, burs konusundaki ihtiyaçları yanında tüm iletiĢim bilgileri 

belirlenir. 

Fakülte yönetimi, Öğrenci ĠĢleri Bürosu, Öğrenci Temsilcileri en az ayda bir kez 

toplanmaktadır. Ayrıca ilk üç sınıfta her blok baĢında “Dekan‟la Sohbet” saati 
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programa eklenmiĢtir (Ekli; 1). 4 ve 5. sınıflarda ise ilgili koordinatörlerin uygun 

gördüğü zamanlarda “Dekan‟la Sohbet” programları gerçekleĢtirilmektedir. 

Fakültemize yeni baĢlayan öğrencilere ders yılının ilk haftasında, bir hafta süreyle 

“oryantasyon programı” uygulanmaktadır. Buna göre öğretim üyeleri katılımıyla 

hastane, kampus ve Ģehir turları düzenlenmektedir.  

Ayrıca öğrencilerin sorunlarını ve önerilerini yönetimle paylaĢabildiği sanal bir 

interaktif forum oluĢturulmuĢtur (Forum Ege Tıp http://egetip.net/). 

b. Öğrenci işleri bürosunun altyapısı, insan kaynakları, yapılanması ve çalışma 

esaslarının açıklanması  

Öğrenci ĠĢleri Bürosu; iki büyük salon, bir  not değerlendirme odası, bir mutfak 

ve tuvalet, iki arĢiv odası* ve 1 cüppe odası*  olmak üzere 2 kata yayılmıĢ 

durumdadır. Büromuz öğrencilerin kullanmakta olduğu amfi binasının içinde yer 

almaktadır. Kütüphaneye ve yayın bürosuna yakın oluĢu da önemlidir. 

 Öğrenci ĠĢleri Bürosunun teknik donanımı: 10 adet bilgisayar ve internet 

bağlantısı, 4 adet yazıcı, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet faks cihazı, 1 adet optik 

okuyucu, 2 adet klima. 

Öğrenci ĠĢleri Bürosunun insan kaynakları, yapılanması ve çalıĢma esasları ekli 

olarak (2) belirtilmiĢtir. 

c.Öğrencilerin bu büroya yönelik görüşlerinin değerlendirmesi  

Her teorik sınav sonrası toplanan geri bildirimlerde öğrenciler, öğrenci işleri 

bürosuna ait görüşlerini de bildirmektedir. Geri bildirimler Dekanlık tarafından 

değerlendirilerek, Öğrenci İşleri Bürosuna iletilmekte ve en kısa zamanda 

çözüme gidilmektedir (Ekli; 3). 

Ekler  1. “Dekan‟la Sohbet” saati programı 

2. Öğrenci ĠĢleri insan kaynakları, yapılanması ve çalıĢma esasları 

3. Geribildirim formu örneği 

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakülteleri tüm öğrencilerin eğitim yönetimine doğrudan ya da dolaylı olarak 

etkin katılımını sağlayacak Ģekilde örgütlenmelerini (öğrenci konseyi vb) 

sağlamalıdır.  

Açıklama  Öğrencilerin doğrudan ya da dolaylı olarak eğitim yönetimine katılmasını 

sağlayan yapılanmalar (öğrenci konseyi vs.) oluşturulmalı, bu yapıların 

kurumsallaşması için bu oluşumun kuruluşu, çalışma esasları ve işleyişini 

gösteren belgeler hazırlanmalıdır. Bu yapılar öğrencilere duyurulmalı, bu 
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yapılarda yer almak özendirilmelidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Tüm öğrencilerin eğitim yönetimine doğrudan ya da dolaylı olarak katılımını 

sağlamaya yönelik bir örgütlenme oluşturulmuş mudur?  

Her sınıf için biri eğitimle ilgili öğrenci temsilcisi olmak üzere, öğrenciler 

tarafından ikişer temsilci seçilmektedir. Temsilciler, Eğitimden Sorumlu Dekan 

Yardımcısı ile düzenli olarak toplanmakta, ilgili komisyon toplantılarına 

katılmaktadırlar. 

Değerlendirme 

Metni  

d. Öğrencilerin eğitim yönetimine katılması ile ilgili düzenlemeler ve bu 

uygulamaya yönelik öğrenci görüşleri  

Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi doğrultusunda belirlenen sınıf 

temsilcileri arasından seçilen bir öğrenci, Eğitim Komisyonunda öğrencileri 

temsilen görev almaktadır. 

Ekler  a. Son iki yılda yapılan öğrenci etkinlikleri ile düzenli toplantılarının listesi ve 

belgeleri  

 2008-2009 Öğrenci etkinlikleri listesi 4.4 Ek 2 olarak bulunmaktadır. 

b. Öğrenci İşleri Bürosu çalışan listesi ve eğitim durumları  

 Öğrenci İşleri Bürosu çalışan listesi ve eğitim durumları 4.5. Ek 2‟de 

belirtilmiĢtir. 

c. Varsa öğrencilerin eğitim yönetimine katılımı ile ilgili yönerge 

 Öğrencilerin eğitim yönetimine katılımı ile ilgili yönerge 4.2. Ek 1‟de 

belirtilmiĢtir. 
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5. PROGRAM DEĞERLENDĠRME  

 

Bu baĢlık altında 2 temel ve 2 geliĢim standardı yer almaktadır. 

 

Program Değerlendirme ile ilgili olarak; temel standartları tamamen, geliĢim standartlarını 

önemli ölçüde karĢıladığımızı düĢünüyoruz.  

 

Fakültemizde ĠĢaret Projesi ile programın sürekli ve sistematik değerlendirilmesi 

baĢlatılmıĢtır; Eğitim Komisyonu‟na devredilen sorumluluk 2009 yılında 1. - 4. evrelerin 

ayrıntılı değerlendirilmesini hedefleyerek Program Değerlendirme Komisyonu tarafından 

yürütülmektedir.  

 

Girdi, süreç ve çıktı özellikleri ile birlikte öğrenme düzeyinin de değerlendirildiği bir sistem 

benimsenmiĢtir.  

 

Sonuçlar paylaĢılmakta ve programın iyileĢtirilmesi, geliĢtirilmesi yönünde kullanılmaktadır.  

 

Stajlarda da daha sistematik bir değerlendirme planlanmaktadır.  

 

Tıpta uzmanlık sınavlarında her öğrenciyi mezuniyet yılı, sınava girme ve baĢarı üzerinden 

izleyip değerlendirebilecek veri tabanı oluĢturulmuĢtur. Mezunların kariyer seçimleri 

sistematik olarak değerlendirilememektedir. 
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5. PROGRAM DEĞERLENDİRME  

Bu başlık altında 2 temel ve 2 gelişim standardı yer almaktadır 

5.1.  Program değerlendirme sistemi  

Temel 

Standart  

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 iliĢkilendirilmiĢ 

öğrenci performansı izlemlerini kapsamalıdır.  

Açıklama  Eğitim programının değerlendirilmesi, pratik olarak, programın geliĢtirilmesi 

ve/veya etkinliğinin gösterilmesi hedefiyle eğitimin bağlamı, girdileri, süreci ve 

çıktıları ile ilgili nitelikler üzerinden kesitsel ve/veya sürekli veri toplanması, 

analizi ve yorumlanması süreci olarak tarif edilebilir. Değerlendirme amacı ve 

yöntemine göre farklı model ve yaklaĢımlar tercih edilebilir.  

Geleneksel olarak, kullanılan eğitim programı değerlendirme modeli ne olursa 

olsun, değerlendirmede a) eğitim süreci öğelerinin iĢleyiĢi, b) öğrenen katılımı, c) 

öğrenen-eğitici tepkisi (öğrencilerin ve öğretim üyelerinin programa nasıl yanıt 

veriyor oldukları, en çok ve en az neden hoĢlandıkları, ne gibi olumlu ve olumsuz 

duygulara sahip oldukları), d) öğrenme ve öğrenmeyi iĢe dönüĢtürme düzeyi 

(programın hedefleriyle iliĢkilendirilmiĢ olarak öğrenci baĢarısı ve performansı), 

e) kurumsal ve toplumsal etki (öğrenilenlerin gerçek hayatta iĢe dönüĢmesi ile 

mezunların çalıĢtığı kuruma ve topluma etkisi) f) öğrenci-mezunların izlemi 

(çalıĢma-öğrenme süreçleri, iĢ, kariyer tercihleri v.b) ana alanlar olarak 

değerlendirilmektedir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Eğitim programını değerlendirmeye yönelik sürekli ve sistematik bir 

uygulama var mıdır?  

2002 yılında itibaren fakültemizde ĠĢaret Projesi olarak baĢlayan, stajların ve 

kurulların/blokların değerlendirilmesine yönelik sürekli ve sistematik bir 

değerlendirme sistemi vardır. 2002 yılında ĠĢaret Listesi Projesi olarak baĢlayan 

değerlendirme çalıĢmaları 2006 yılına dek, Program Değerlendirme Kurulu 

sorumluluğunda yürütülmüĢtür (Ekli; 1). 2006 yılından itibaren sorumluluk 

Fakülte Eğitim Komisyonu‟na devredilmiĢtir.  

Mayıs 2009‟da, tıp eğitiminde ilk üç sınıfta altı yıldır uygulanmakta olan “Evre-
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Blok” sisteminin iĢleyiĢini, etkinliğini değerlendirmek ve staj sınıflarına gerekli 

verileri aktarmak üzere, Program Değerlendirme Kurulu yeniden oluĢturuldu. 

Kurul, on öğretim üyesinden oluĢmakta olup, her hafta düzenli toplantılar 

yapmaktadır (Ekli; 2). Program Değerlendirme çalıĢmalarına baĢlamadan önce; 

2003-2004 yılında yeni dikey ve yatay programa geçis sürecinde hazırlanmıĢ olan 

Program Değerlendirme Planı, Blok Öğrenci Geribildirimleri Raporları, EÜTF 

Yatay-Dikey Entegrasyon Rehberi, EÜTF Tıp Eğitimi Hedefleri, Program 

Değerlendirme Örnekleri (literatür değerlendirmesi Calgary, Texas, Florida 

Üniversiteleri program değerlendirme sistemleri), UTEAK – Tıp Eğitimi 

Mezuniyet Öncesi Standartlar Rehberi ve öğretim üyelerinden gelen geri 

bildirimler değerlendirildi ve elde edilen verilere göre çalıĢma planı oluĢturuldu. 

Günümüze dek devam eden toplantılar sonucunda Blok Yürütme Kurullarının 

(BYK) iĢleyiĢi, BYK çalıĢma raporu formatı (yazılı olarak ve görüĢmelerle elde 

edilen veriler), iliĢkili normal yapı/fonksiyon (Evre 2) ve patoloji (Evre 4) 

bloklarının yatay ve dikey entegrasyon analizi raporları (Blok Müfredat Analizi 

Raporu), Sistem ÇalıĢma Grupları baĢkan ve temsilcileri ile toplantı notları, 

Beceri Dikey Koridoru Raporu, Toplum Sağlığı Alan Dikey Koridoru Raporu, 

mezun anketleri, öğretim üyesi blok (1.-3. sınıflar) değerlendirme anketi – pilot 

uygulaması gerçekleĢtirildi.  

• Eğitim programını değerlendirmede hangi model, yaklaşım ve yöntemler 

(nicel/ nitel) kullanılmaktadır?  

1. Kirkpatrick‟in önerdiği değerlendirme düzeylerinden (EK-1, EK-3) 

a. Reaksiyonun değerlendirmesi  

b. Öğrenme düzeyi değerlendirilmesi 

2. Bushnell‟in önerdiği “girdi, süreç ve çıktı” özelliklerinin 

değerlendirilmesi (Ekli; 1, 4) 

3. Nicel yöntemlerin yanı sıra niteliksel değerlendirme  

a. Nicel yöntemler (Ekli; 1, 2, 3, 4) 

i. Mezun, öğrenci ve öğretim üyesi anketleri 

ii. Öğrenci baĢarısının değerlendirilmesi 

b. Nitel yöntemler (Ekli; 2, 4) 

i. Doküman analizi (ders programı, blok iĢleyiĢ raporları, 

blok müfredat analizi raporları) 
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ii. UzlaĢma toplantıları (Blok Müfredat Analizi ve ĠyileĢtirme 

ortak toplantıları, Blok ĠĢleyiĢ Planı toplantıları) 

• Öğrenci performansı (sınav notları, geçme ve kalma oranları, haftalık 

ortalama bağımsız çalışma süresi, başarı ve okulu bırakma oranları v.b) 

eğitim programı ve hedeflerle ilişkili olarak değerlendiriliyor mu?  

Sınav notları ve baĢarı oranları, ilk üç yıl için düzenli olarak 

değerlendirilmektedir (Ekli; 1, 2). 

Stajlar için bu değerlendirme sistematik ve düzenli olarak yapılmamaktadır. 

• Öğretim elemanı, öğrenci geri bildirimleri sistematik olarak alınıyor ve 

değerlendiriliyor mu? 

6. sınıf intern staj geri bildirimleri, blok ve staj öğrenci geribildirimleri sistematik 

olarak alınmakta ve değerlendirilmektedir (Ekli; 5, 6, 7). 

2004 – 2006 yılları arasında öğretim elemanı geri bildirimleri alınmıĢ, ancak 

sistematik veri toplama amacına ulaĢamamıĢtır. Ocak / ġubat 2010‟da yeniden 

oluĢturulan formlar ilk üç yıl blokları için pilot olarak uygulanmıĢtır. 

Düzeltmelerden sonra sistematik kullanıma geçmiĢtir (Ekli; 8). 

Stajlara ait öğretim elemanı geri bildirimleri, sistematik temelli değildir.  

Değerlendirme 

Metni  

a. Program değerlendirme sisteminin tanıtımı: amaçları, model, yaklaşım ve 

yöntemleri (nitel-nicel yöntemler)  

Ġlk üç yıl programı değerlendirme amaçları (Ekli; 2) 

1. Dikey ve yatay entegrasyon temelinde yeniden düzenlenen ve 2002-2003 

öğretim yılında uygulanmaya baĢlayan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf 

eğitim programında geldiğimiz noktayı değerlendirmek 

2. Ġlk üç yıl eğitim programında gerekli düzeltmeleri önermek 

3. Staj planlaması için veri sağlamak 

Staj dönemi eğitim programı değerlendirme amacı (Ekli; 3) 

1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde gerçekleĢtirilen dördüncü ve beĢinci 

sınıf stajlarının öğrenci geribildirimi merkezli sürekli değerlendirme ve 

izlem yolu ile daha nitelikli ve yapılandırılmıĢ bir hale dönüĢümünü 

sağlayarak eğitim-öğretim etkinliğini arttırmak. 

Eğitim değerlendirme modeli, yaklaĢımı ve yöntemleri  

 Fakültemizde 2002‟de eğitim programı değerlendirme çalıĢmalarına 

baĢlanırken çeĢitli model ve yaklaĢımlar incelenmiĢ ve nicel yöntemlerin 
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ağırlıkla kullanıldığı bir model benimsenmiĢtir. Değerlendirme sisteminin 

eğitim programını hangi boyutları ile değerlendireceği ve hangi 

yöntemlerin kullanılacağı konusunda bir ön çalıĢma yapılmıĢtır. Bu ön 

çalıĢma sonucunda 2002-2004 yılları arasında Kirkpatrick‟in önerdiği 

değerlendirme düzeylerinden “reaksiyon”un değerlendirmesi ağırlıklı ve 

Bushnell‟in önerdiği “girdi, süreç ve çıktı” özelliklerinin 

değerlendirildiği bir yaklaĢım benimsenmiĢtir. 2004 yılından itibaren blok 

değerlendirmesine “öğrenme düzeyi” de dahil edilmiĢ, blok yürütme 

kurulları raporlarında, öğrenci sınav sonuçları değerlendirilmiĢtir (Ekli; 2, 

3). Program değerlendirmesinde niteliksel değerlendirme, 2009 yılında, 

blok yürütme kurulları ve eğitim komisyonunda kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Niteliksel yöntemler ağırlıklı olarak ilk üç yıl programı için 

kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemler doküman analizi (ders programı, 

blok iĢleyiĢ raporları, blok müfredat analizi, beceri programının Beceri 

Matrisi‟ne göre analizi, Toplum Sağlığı Alan-TSA- programı analizi) ve 

uzlaĢma toplantıları (iliĢkili normal yapı/fonksiyon-Evre2- ve patoloji-

Evre4- bloklarının yatay ve dikey entegrasyon analizi ve iyileĢtirme ortak 

toplantıları) dır. Yapılan çalıĢmalardan elde edilenlere örnek olarak Blok 

Programları Entegrasyon Analizi (Ekli; 10), beceri raporu (Ekli; 11), TSA 

raporu (Ekli; 12) ekte sunulmaktadır. 

 Nicel yöntemler arasında öğrenci ve öğretim üyesi anketleri, Blok 

Yürütme Kurulu Raporu‟nda yer alan sınav baĢarıları sonuçları ve mezun 

anketi (Ekli; 9) yer almaktadır.  

b. Öğrenci geribildirimlerin sonuçları ve ne şekilde kullanıldığı  

Ġlk üç yılda her blok sonunda, 4., 5. ve 6. yıllarda stajların ve intörnlük 

dönemlerinin sonunda öğrencilerden alınan geri bildirimler, Tıp Eğitimi 

Anabilim Dalı tarafından sistematik olarak analiz edilmektedir.  

Stajlarla ilgili öğrenci geri bildirimlerinin analizinden elde edilen sonuçlar 

Dekanlık‟a iki farklı rapor (Ekli; 13, 14) ve ilgili anabilim dallarına iki farklı 

rapor (Ekli; 15, 16) olmak üzere dört rapor halinde iletilmektedir.  

Bloklarla ilgili öğrenci geri bildirimlerinin analizinden elde edilen sonuçlar, Blok 

Yürütme Kurulu‟na (BYK) iletilen bir rapor (Ekli; 17) halinde iletilmektedir. Bu 

rapor üzerinden ve öğrenci sınav sonuçlarının eklenmesiyle BYK tarafından 
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hazırlanan ve Blok BaĢkanı tarafından Eğitim Komisyonu‟na sunulan BYK 

Raporu (Ekli; 18) düzenlenmektedir.  

2002 yılından beri 6. sınıf öğrencilerinin stajlara iliĢkin geri bildirimleri 

alınmaktadır. 2008-2009 eğitim döneminde 6. Sınıf staj yapılanmasının 

değerlendirilmesi çalıĢmaları yeniden düzenlenmiĢtir. 2009-2010 eğitim 

döneminden itibaren, 6. Sınıf öğrencilerinden geri bildirim alınması çalıĢmaları 

yeni bir anket formuyla (Ekli; 7)  gerçekleĢtirilmektedir. OluĢturulan yeni “6. 

Sınıf Staj Geri Bildirim Formu ile ilgili olarak henüz bir yıllık sonuçlar elde 

edilmediğinden, bir staj eğitimi dönemine ait örnek bir rapor ekte sunulmaktadır 

(Ekli; 19). Raporlar 6. sınıf staj eğitimi veren anabilim dallarına 

gönderilmektedir. 

2008-2009 eğitim dönemine ait 1.-5. sınıf öğrenci geri bildirimleri yıllık raporları 

ekler halinde sunulmuĢtur (Ekli; 21, 22).  

c. Son akademik yıla ait öğrenci sınıf geçme notları/geçme-kalma oranları ve 

bu verilerin program değerlendirme sisteminde nasıl kullanıldığı  

Ġlk üç yıl için blokların değerlendirilmesinde sınav notları, geçme – kalma 

oranları kullanılmaktadır (Ekli; 18). Bu bilgiler blokların yürütme kurullarında 

incelenmektedir. Ayrıca 2004 yılından beri toplam 20 kez olmak üzere yılda üç 

kez yapılan ve sonuncusu 20 mart 2010‟da “geliĢim sınavları”ndaki öğrenci 

performansı, eğitim programı ve ilk üç yıl blokları ile iliĢkilendirilerek 

13.10.2009‟da düzenlenen Eğitim Komisyonu toplantısında değerlendirilmiĢtir 

(Ekli; 20). 

Ekler  Son akademik yıla ait değerlendirmeler ve ilgili diğer belgeler  

1. EUTF Değerlendirme Sistemi- ĠĢaret Listesi 

2. EUTF Yeni PDK ÇalıĢmaları 2009  

3. EUTF Staj Değerlendirme Sistemi 2002-2010 

4. PDK ÇalıĢma Sistemi 2009  

5.  Blok Değerlendirme Anketi 

6.  Staj Değerlendirme Anketi 

7.  6. Sınıf Staj Geri Bildirim Formu  

8. EÜTF Blok Eğitici Anketi 

9. EUTF Mezun Anketi 

10. Blok Müfredat Analizi Raporu 
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11. Beceri Dikey Koridoru Raporu Evre 1-4 

12. Toplum Sağlığı Alan-TSA Dikey Koridor Raporu  

13. (S2) Örnek Dekanlık Staj Veri Toplama Raporu  

14. (S4) Örnek Dekanlık Staj Sıralama Raporu  

15. (S1) Örnek Staj Anabilim Dalı Değerlendirme Raporu  

16. (AD3) Örnek Staj Anabilim Dalı Değerlendirme Raporu  

17. (B1) Örnek Blok Değerlendirme Raporu  

18. (B2) Örnek BYK Blok Değerlendirme Raporu  

19. Örnek 2009-2010 6. Sınıf Staj Değerlendirme Raporu 

20. Eğitim Komisyonu GeliĢim Sınavı GörüĢme Toplantısı Tutanağı 

21. 2008-2009 Ġlk Üç Yıl Blok Değerlendirme Raporu 

22. 2003-2009 4. ve 5. Sınıf Staj Değerlendirme Raporu 

 

Gelişim 

Standardı  

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.  

Açıklama  Tıp fakültelerinde evrensel ölçülerde program değerlendirmesi yapmak üzere 

hem sürecin hem de ürünün değerlendirildiği yaklaşımlar uygulanmalıdır. Bu 

kapsamda eğitim programına yönelik planlama, yapılaştırma, uygulama ve 

yeniden düzenleme ile ilgili kararların alınmasını sağlayacak bilgilerin 

toplanması gerekmektedir. Bu bilgilerin toplanabilmesi için programın dört 

aşaması (bağlam, girdi, süreç ve ürün) değerlendirilmelidir. Tıp fakültelerinden 

mezun olan öğrencilerin eğitimden sonra ne yaptığı değerlendirilmelidir. Bunun 

için mezunların tıbbi kariyerlerine ilişkin bilgiler, gözlemci raporları, verimlilik 

ölçümleri, zaman-iş incelemeleri, kendini değerlendirme ölçekleri, günlükler, 

görüşme programları, soru kağıtları kullanılır. 

Değerlendirme 

Sorusu  

• Program değerlendirme kapsamında programın bağlamı, girdileri, süreci ve 

çıktıları yer alıyor mu?  

Programın girdi, süreç ve çıktı özellikleri değerlendirilmektedir (Ekli; 1, 2, 4). 

• Mezunların tıbbi kariyerlerine ilişkin bilgiler değerlendiriliyor mu?  

Mezunların kariyerleri düzenli olarak değerlendirilmemektedir. TUS sonuçlarına 
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iliĢkin değerlendirme yapılmaktadır.  

Diğer yandan, 2007 yılında pilot olarak uygulanan ve 2008 mezunlarından 

itibaren uygulamaya geçirilen “EÜTF Mezun Anketi” ile yeni mezun olanların 

EÜTF eğitim programına iliĢkin değerlendirmelerini alınmaktadır (Ekli; 9). 

Mezun anketinin 2008 ve 2009 mezunlarına ait ön sonuçları ekte sunulmaktadır 

(Ekli; 23). 

• Fakültenin eğitim programı değerlendirme sisteminin geliştirilmesi için 

evrensel eğitim programı değerlendirme modelleri izleniyor mu?  

Ġzlenmektedir. Eğitim programı değerlendirme modeli olarak evrensel kabul 

gören, Kirkpatrick‟in değerlendirme düzeyleri yaklaĢımı ile “girdi-süreç-çıktı” 

özelliklerinin değerlendirilmesi benimsenmiĢtir (Ekli; 1, 2, 4). Ayrıca Calgary, 

Teksas ve Florida Üniversiteleri program değerlendirme sistemleri incelenerek 

çalıĢmalarından yararlanılmıĢtır (Ekli; 4). 

Değerlendirme 

Metni  

d. Mezunların kariyer seçimi, mezuniyet sonrası eğitim programlarına yerleşim 

durumları, mezuniyet sonrası eğitim için kendi kurumlarını tercih ve yerleşme 

oranları  

Mezunlarımızın her yıl ortalama %30‟u Tıpta Uzmanlık Sınavında Mezuniyet 

Sonrası Eğitim Programına yerleĢtirilmektedir. YerleĢn mezunlarımızın ortalama 

%10‟ fakültemizi tercih etmektedir. 

Ekler  Son akademik yıla ait öğrenci ve öğretim üyesi geribildirimlerinin sonuçları  

21. 2008-2009 Ġlk Üç Yıl Blok Değerlendirme Raporu 

22. 2008-2009 4. ve 5. Sınıf Staj Değerlendirme Raporu 

23. EÜTF Mezun Anketi 2008-2009 Ön Sonuçları Raporu 
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5.2.  Program değerlendirme sonuçlarının paylaĢım ve kullanımı  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri program değerlendirme sonuçlarını mutlaka fakülte yönetimi, 

akademik görevliler, öğrenciler ile paylaĢmalı ve programın iyileĢtirilmesi 

yönünde kullanmalıdır.  

Açıklama  Genel bir kural olarak sonuçları kullanılmayacaksa değerlendirme yapılmaması 

önerilmektedir. Bu çerçevede program değerlendirmenin amacı ve sonuçlarının 

nasıl kullanılacağı(programı iyileĢtirmek, etkinliğini göstermek v.b) mutlaka 

belirlenmiĢ olmalı ve uyulmalıdır.  

Programı geliĢtirme-iyileĢtirmeye yönelik program değerlendirme 

çalıĢmalarının sonuçları fakülte yönetimi, akademik görevliler, öğrenciler ile 

paylaĢılmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Program değerlendirme sonuçları fakülte yönetimi, akademik görevliler, 

öğrenciler ile paylaşılıyor mu?  

Evet, paylaĢılmaktadır.  

• Program değerlendirme sonuçları, programın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 

yönünde kullanılıyor mu?  

Evet, kullanılmaktadır. 

 

Değerlendirme 

Metni  

a. Program değerlendirme sonuçlarının öğretim üyeleri ve öğrencilerle ne 

şekilde paylaşıldığının açıklanması (akademik genel kurul, özel toplantı, 

rapor dağıtımı, e-posta, web sayfasında sunma, vb.)  

Program değerlendirme sonuçları: 

 Fakülte yönetimi ile paylaĢımı: “Program Değerlendirme Kurulu” ve “Eğitim 

Komisyonu”nda tartıĢıldıktan sonra bir rapor olarak  fakülte yönetimine 

bildirilmektedir. 

 Akademik görevliler ile paylaĢımı: Staj ve intörn dönemlerine ait raporlar, e 

posta ile ilgili anabilim dallarına ve her bir öğretim üyesine gönderilmektedir. 

Ayrıca genel akademik kurulda, tüm öğretim üyelerine bilgi verilmektedir.  

 Öğrenciler ile paylaĢımı: Öğrenciler ile program değerlendirme konusunda 

düzenli olarak bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.  

 Ġlk üç yıl için değerlendirme sonuçları iki Ģekilde öğrencilerle paylaĢılmaktadır. 

Bir önceki yılın sonuçları, ilk üç yıl bloklarının açılıĢ derslerinde paylaĢılmakta; 

yıl içinde her bloğa ait değerlendirme sonuçları ise, izleyen blok programı 
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içinde 2. ya da 3. haftada ayrılan bir ders saatinde ilgili blok baĢkanı tarafından 

paylaĢılmaktadır (Ekli; 5.1.1, 5.2.1). 

Staj değerlendirme sonuçlarının öğrenciler ile paylaĢımı staj eğitimi veren 

anabilim dallarının sorumluluğundadır ve sistematik yapılmamaktadır.  

b.Program değerlendirmeden elde edilen sonuçların ne şekilde 

kullanıldığının örneklerle gösterilmesi  

Bu konuya ait son zamanlarda gerçekleĢtirilen iki örnek verilebilir: 

 3. Sınıftaki hayatın evreleri bloğu, yılın ilk bloğu olarak yer almakta idi. Ancak 

öğrencilerden alınan geri bildirimler, blokta görevli öğretim üyelerinin 

görüĢleri, blok yürütme kurulu raporu ve program değerlendirme 

komisyonunda konu bütünlüğü ile ilgili yapılan tartıĢmalar sonucunda, bloğun 

yeri değiĢtirilerek en sona alındı (Ekli; 5.2.2). 

Evre 2 Blok 2‟de BAS sınav sayıları azaltıldı. Buna temel olarak öğrenci geri 

bildirimleri ve öğrenci baĢarıları esas alındı.  

Ekler  a. Program değerlendirme sonuçlarının paylaşıldığını gösteren belgeler  

5.2.1. EÜTF Program Kitabı Evre 2 Blok 2 Programı (Örnek bir blok 

programında blok değerlendirme sonuçlarının öğrencilere aktarıldığı ders 

saatleri gösterilmektedir)  

b. Program değerlendirmeden elde edilen sonuçların ne şekilde kullanıldığının 

örneklerle gösterilmesi  

5.2.2. Evre 4 Blok 1Blok Yürütme Kurulu Kararları (2 ġubat 2007 Blok 

Yürütme Kurulu, 6 ġubat 2007 Eğitim Komisyonu‟nda tartıĢılan öneriler)   

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakülteleri, program değerlendirme süreci ve sonuçlarının geçerlik ve 

güvenirlik kanıtlarını toplamalı ve göstermelidir.  

Açıklama  Tıp fakülteleri, program değerlendirme yöntemlerinin geçerlik ve güvenirlik 

çalışmalarını yapmalıdır. Böylece kullanılan değerlendirme yönteminin 

ölçülmek istenen değişkeni ölçüp ölçmediği ve ne derece tutarlılık ve 

duyarlılıkla ölçebildiği belirlenir. Tıp fakülteleri kurumsal değerlendirme için 

ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlardan değerlendirme hizmeti almalı 

ve eğitim programı ile ilgili sürdürme, geliştirme ve değiştirme kararlarını 

almalıdır.  

 

Değerlendirme Eğitim Programını değerlendirmede dış değerlendirme yöntem ve süreçleri 
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Sorusu  kullanılmakta mıdır?  

Fakültemizin eğitim programının uluslar arası dıĢ değerlendirilmesi 

yapılmamaktadır. Ancak Ege Üniversitesi Eylül 2007‟de EUA (Avrupa 

Üniversiteler Birliği) Kurumsal Değerlendirme Programı kapsamında 

değerlendirilmiĢtir (Ekli; 5.2.3). 

Ulusal dıĢ değerlendirme amacıyla UTEAK‟a akreditasyon için 

baĢvurulmuĢtur.  

EK BİLGİ: Kullanılan veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirliği ayrıca 

test edilmiĢtir. 2007 yılında blok (Ekli; 5.2.4)ve staj (Ekli; 5.2.5) öğrenci 

değerlendirme anketleri güvenirlik (iç tutarlılığı) ve yapı geçerlikleri 

belirlenmiĢtir. Buna göre her iki anket güvenilir (tutarlı) ve geçerli 

bulunmuĢtur. 

Değerlendirme 

Metni  

c. Program değerlendirmede dış değerlendirme yöntem ve süreçlerinin ne 

şekilde kullanıldığının açıklanması  

Ege Üniversitesi‟nin Eylül 2007‟de EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) 

Kurumsal Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilmesi çalıĢması 

kapsamında Tıp Fakültesi de ziyaret edilmiĢtir. Ancak raporda fakültemize özel 

sonuçlar yerine üniversiteye ait genel sonuçlar yer almaktadır.  

EUA Raporu‟nda önerilen Üniversite Stratejik Planı‟nın hazırlanması çalıĢması 

kısa sürede baĢlatılmıĢ, fakültemizde de yönetim ve anabilim dalları düzeyinde 

stratejik planlar hazırlanmıĢ ve değerlendirilmiĢtir.  

Ekler  c. Program değerlendirmede dış değerlendirme yöntem ve süreçlerinin ne 

şekilde kullanıldığını gösteren belgeler  

5.2.3.. EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) Kurumsal Değerlendirme Programı 

Ege Üniversitesi Değerlendirme Raporu-Eylül 2007 

c. Ek belgeler: Programda kullanılan araçların geçerlik ve güvenirliğini 

gösteren belgeler 

5.2.4. Blok Değerlendirme Anketleri Geçerlik-Güvenirlik ÇalıĢması Raporu-

2007 

5.2.5. Staj Öğrenci Değerlendirme Anketi Güvenirlik ve Yapı Geçerliği Raporu 

2007 

 

 



140 

 

6. ÖĞRETĠM ELEMANLARI (AKADEMĠK KADRO) 

 

Bu baĢlık altında 5 temel ve 5 geliĢim standardı yer almaktadır. 

 

Öğretim Elemanları (Akademik Kadro) ile ilgili değerlendirmede, temel standartları 

karĢıladığımızı düĢünüyoruz. 

EUTF‟nin, akademik kadro yapılanması ve geliĢimi ile ilgili eğitim, araĢtırma ve hizmet 

yükleri yanı sıra, mesleki etkinlikleri, yönetim ve temsil görevlerinin de değerlendirildiği plan 

ve politikası mevcuttur. 

EÜTF beĢ yıllık Stratejik Planını 2012 yılı sonuna hedeflemiĢtir. Hedeflenen kadrolara 

ulaşmak için kurum dışı unsurlar da rol oynadığı için ileriye dönük kesin rakamlar vermede 

sınırlılık vardır. 

Öğretim elemanları seçim atama ve yükseltme kriterleri, üniversitemiz bünyesindeki 

fakültelerin öz görev ve iĢlevleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıĢtır. 

EÜTF’nin öz görev, amaç ve işlevlerine göre akademik kadronun görev ve sorumlulukları 

açıkça tanımlanmamıştır. Bu durum Ege Üniversitesi stratejik plan dokümanında zayıf yönler 

arasında belirtilmektedir. 

Gelişim standardında yer alan; Araştırma görevlilerinin Mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi 

programındaki görev ve sorumlulukları anabilim dalları tarafından yürütülmekle birlikte, 

sistematik bir tanımlama ve işleyiş bulunmaması zayıf yönümüzdür. 

EUTF Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme (ADEK) tarafından, “Öğretim üyesi 

hizmet analizi” çalıĢmasında akademik kadronun faaliyetleri veri olarak toplanmaktadır.  

Eğitici GeliĢimi programları kapsamında genel ve amaca yönelik özgül programlar 

düzenlenmektedir. Sürekli mesleksel geliĢim programları desteklenmekte, katılım 

özendirilmekte, düzenlenmesi için lojistik destek sağlanmaktadır. 
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6. ÖĞRETİM ELEMANLARI (AKADEMİK KADRO)  

Bu başlık altında 5 temel ve 5 gelişim standardı yer almaktadır. 

6.1.  Akademik Kadro Politikası  

Temel 

Standart  

Tıp fakültelerinin, yürüttükleri eğitim programlarının özellikleri, araĢtırma ve 

hizmet yükleri arasında belirli bir denge gözeten, akademik kadro yapısı (tıp-tıp 

dıĢı, temel-klinik bilimciler, tam-yarı zamanlı) ve kadro geliĢimine yönelik bir 

politikası mutlaka olmalıdır  

Açıklama  Tıp fakültelerinin akademik kadrolarını oluĢtururken izleyeceği temel ilke ve 

politikaları olmalıdır. Kadro politikası, fakültenin eğitim yükü, öğretim üyesi-

öğrenci oranı, yönetsel ve idari kadro gereksinimleri ile araĢtırma ve sağlık 

hizmet yükünü gözeten kriterler içermelidir. Akademik kadro bu kriterler 

çerçevesinde ve ayrıca mevcut öğretim elemanı sayıları, yaĢ ve kıdem 

durumları ve gereksinimi karĢılama durumu dikkate alınarak belirlenmelidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Üniversite ve tıp fakültesinin akademik kadro yapılanması ve gelişimi ile 

ilgili plan ve politikası var mıdır?  

Ege Üniversitesi ve Tıp Fakültesinin akademik kadro yapılanması ve geliĢimi 

ile ilgili plan ve politikası mevcuttur. 2005 yılında, Ege Üniversitesi 

Rektörlüğü‟nden gelen yazı üzerine tüm Tıp Fakültesi Anabilim Dallarına Ege 

Üniversitesi Stratejik Planı kapsamında 3 yıllık stratejik plan ve gerekçeleri 

sorulmuĢtur. Bu bağlamda mevcut durum analizi ve geliĢim planı yapılırken, 

akademik personel ile ilgili mevcut sayı ve 3 yıl sonraki hedef sayının 

gerekçeleri ile açıklanması istenmiĢtir. 

• Tıp fakültesinin akademik kadro yapılanması ve gelişimi plan, 

politikalarında eğitim, araştırma ve hizmet yükleri değerlendirilmiş midir?  

Akademik kadro yapılanması, geliĢimi plan  ve politikalarında eğitim, araĢtırma 

ve hizmet yükleri yanı sıra, mesleki etkinlikleri, yönetim ve temsil görevleri de 

değerlendirilmiĢtir. 

• 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?  

Fakültemiz anabilim dallarının farklı eğitim, araĢtırma ve hizmet yükleri vardır. 

Mevcut akademik kadronun özellikleri,eğitim, araĢtırma ve hizmet yükünü 
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karĢılama durumu açısından uygun olup olmadığı incelendiğinde anabilim 

dalları arasında farklılıklar oluĢabilmektedir. Bu farklılıklar her anabilim 

dalının stratejik planlama çalıĢmalarında detaylı olarak bildirilmiĢtir. Anabilim 

dallarından gelen bildirimler değerlendirildiğinde, eğitim araĢtırma ve hizmeti 

karĢılamada sorun bulunmamakla birlikte, akademik kadro baĢına düĢen yükün 

fazla olduğu anlaĢılmaktadır.   

Değerlendirme 

Metni  

Üniversite ve Tıp Fakültesinin akademik kadro yapılanmasına yönelik 

stratejik planı ve gerekçesi  

2005 yılında tüm Tıp Fakültesi Anabilim Dallarına Ege Üniversitesi Stratejik 

Planı kapsamında 3 yıllık stratejik plan ve gerekçeleri sorulmuĢtur. Bu amaçla 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Planlama ÇalıĢmaları Bilgi Formu 

(Ekli; 1) düzenlenmiĢ ve tüm fakülte anabilim dallarına gönderilmiĢtir. Bu form 

içinde Mevcut Durum Analizi ve GeliĢim Planlarının hazırlanması, akademik 

personel durumunun (profesör, doçent, yardımcı doçent,vb.) ve gelecek üç yıl 

içinde hedeflenen sayıların belirlenmesi istenmiĢtir.  

Bu Stratejik Plan ÇalıĢması kapsamında, öğretim üyelerinin hizmet analizinin 

yapılması istenmiĢ; bazı anabilim dallarında her öğretim üyesi için ayrı ayrı, 

bazı anabilim dallarında ise anabilim dalına yönelik olarak, eğitim, araĢtırma, 

sağlık hizmeti, mesleki etkinlikler, yönetim ve temsil görevleri belirlenmiĢtir 

(Ekli; 1).  

Ekler  1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi anabilim dallarına ait stratejik plan örnekleri 

a. Fakülte akademik kadrosunun anabilim dalları, akademik dereceleri ve 

çalışma statülerine göre dağılımının son beş yıldaki durumu (tablo)  

2. Son beĢ yıla ait Fakülte akademik kadrosunun anabilim dalları, akademik 

dereceleri ve çalıĢma statüleri dağılımı 

b. Üniversitenin akademik kadrolarının akademik birimlere göre dağılımının 

son beş yıldaki durumu (tablo)  

3.  Son beĢ yıla ait Ege Üniversitesi akademik kadrosunun anabilim dalları, 

akademik dereceleri ve çalıĢma statüleri dağılımı 

Gelişim 

Standardı  

Kadro gelişimine yönelik gerçekçi bir stratejik planlama yapmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakülteleri, kadro gelişimine yönelik planlama yaparken; eğitim, araştırma 

ve sağlık hizmeti sunumunun kalitesini geliştirecek olan stratejilerini 
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oluşturmalı, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmeli ve performans 

göstergelerini belirleyerek sürekli izlemelidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Üniversite ve Tıp fakültesinin kadro gelişimine yönelik stratejik planı var 

mıdır? Gerçekleşme durumu nedir?  

Ege Üniversitesi ve Tıp Fakültesi 5 yıllık Stratejik Planı 2012 yılı sonunda 

bitmiĢ olacaktır. Mevcut Stratejik Plan dahilinde, Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi tarafından Yükseköğretim Kurumu‟na ihtiyaç olduğu bildirilen kadro 

sayısı 2009 yılı için 61 profesörlük, 2010 yılı için 21 profesörlük ve 19 

doçentlik kadrosudur. 2012 yılı bitiminde yeni Stratejik Plan‟ın 

gerçekleĢtirilmesi planlanmakla birlikte, hedeflenen kadrolara ulaĢmak sadece 

üniversite rektörlüğü ve fakülte dekanlığının kontrol ve insiyatifinde 

olamadığından, gerçekleĢme durumu için kesin bir yanıt vermek olası değildir.    

Değerlendirme 

Metni  

Stratejik plan eşliğinde, plan hazırlandığı dönemden bu yana gerçekleşen 

kadro gelişiminin açıklanması  

Ege Üniversitesi Stratejik Planı, Nisan 2007 tarihinde hazırlanmıĢtır. Kadro 

geliĢimi, 6.2‟de de belirtildiği gibi, üniversitemiz bünyesindeki fakültelerin öz 

görev ve iĢlevleri göz önünde bulundurularak eğitim, araĢtırma ve diğer 

akademik ve mesleksel etkinlerini içerecek Ģekilde planlanmıĢ ve 

hazırlanmıĢtır. 

Halen 2008 yılı Kasım ayına kadar istekleri Yükseköğretim Kurumu‟na 

bildirilen kadroların ataması yapılmıĢ, 2009 yılı ve 2010 yılı hedeflerine 

yukarıda da açıklandığı gibi, üniversitenin insiyatifinde olmayan nedenlerle 

ulaĢılamamıĢtır. Belirtildiği gibi, 82 profesörlük kadrosunun ve 19 doçentlik 

kadrosunun izninin çıkması beklenmektedir (Ekli; 4).  

Ekler   4. E.Ü.T.F. kadro istek yazısı 
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6.2.  Öğretim elemanı seçim, atama ve yükseltmeleri  

Temel Standart  Tıp fakülteleri öğretim elemanı seçim, atama ve akademik yükseltmelerde mutlaka 

akademik liyakatı göz önüne almalı ve kriterler kullanmalıdır. Bu kriterler eğitim, 

araĢtırma ile diğer akademik ve mesleksel alanlarındaki tüm etkinlikleri bir denge 

gözeterek kapsamalıdır. Eğitici geliĢimi programlarına katılımın belgelenmesi atama 

kriterleri arasında mutlaka yer almalıdır.  

Açıklama  Tıp fakülteleri, öğretim elemanlarının seçim, atama ve yükseltmeleri için Yüksek 

Öğretim Mevzuatına ek olarak, vizyon ve misyonu doğrultusunda kendi kriterlerini 

oluĢturmalıdır. Bu kriterler, öğretim elemanlarının eğitimle ilgili etkinliklere aktif 

katılım ve katkısını özendirecek Ģekilde kurgulanmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• 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?  

Ege Üniversitesinin Ģu anda yürürlükte olan öğretim elemanları seçim atama ve 

yükseltme kriterleri, üniversitemiz bünyesindeki fakültelerin öz görev ve iĢlevleri 

göz önünde bulundurularak eğitim, araĢtırma ve diğer akademik ve mesleksel 

etkinlerini içerecek Ģekilde hazırlanmıĢtır. 

• Seçim, atama ve akademik yükseltmeler belirlenen kriterlere uygun şekilde 

gerçekleştirilmekte midir? Nasıl?  

Belirlenen  kriterler esas alınarak gerçekleĢtirilen  seçim atama ve akademik 

yükseltmelerin uygulanma Ģekli temel standart değerlendirme metni içinde 

anlatılmıĢtır.  

Değerlendirme 

Metni  

Fakültemizde öğretim elemanı seçim, atama ve yükseltmeleri için 28.01.2003 

tarihinde Ege Üniversitesi Senatosunda alınan karar doğrultusunda oluĢturulmuĢ 

Ege Üniversitesi Akademik Yükseltme Kriterleri kullanılmaktadır (Ekli; 1). Bu 

kriterlerin oluĢturulmasında, akademik liyakat tanımı içinde yer alan, ulusal 

olduğu kadar uluslararası ölçekte de kabul ve destek bulan bilimsel çalıĢmalar 

yanında, eğitim, öğretim - araĢtırma faaliyetlerinde evrensel düzeyde kabul 

edilen etik değerlere ve ilkelere sahip olma özellikleri temel alınmıĢtır. Ayrıca 

içeriğinde eğitim, araĢtırma ve diğer akademik ve mesleksel alanlardaki tüm 

etkinlikler arasında bir denge gözetilmesine dikkat edilmiĢtir. Söz konusu alanlar 

ile ilgili etkinlikler, tüm fakülteler için ortak (A,B,C,D,E, F ve G) ve diğer 

fakültelere özgü (H,I,Ġ,J) olmak üzere belli baĢlıklar altında toplanmıĢtır: ġu 
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baĢlıkların içerikleri detaylandırılarak puanlandırılmıĢtır: 

A) Makaleler  

B) Kitaplar 

C) Bildiriler  

D) Editörlük, yayın kuruluğu üyeliği, hakemlik  

E) Yapılan atıflar  

F) Eğitim-öğretim ve araĢtırma faaliyetleri  

G) Bilimsel toplantı düzenleme  

Söz konusu kriterlerin gerçekleĢtirilmesinde kullanılan temel kriterler ise:    

1-  a) Profesörlük baĢvurusu için ilgili ölçütlerden toplanması gereken taban puan 

300‟dür. Bunun%75‟inin puan listesindeki A,B,C,D ve E bölümlerinden elde 

edilmesi taban puanın en az % 50‟sinin doçentlik sonrası akademik 

etkinliklerden alınması gerekir. 

b)1.1.2003 tarihinden itibaren yapılacak Profesörlük baĢvurularında, 

Üniversitelerarası Kurulca 2001 yılında ilgili alanın Doçentliği için konulan 

ölçütler asgari baĢvuru koĢulları olacaktır. Aday, yeterli puanı tamamladığını 

da beyan ederek hazırladığı bilimsel dosyasına bu asgari baĢvuru koĢullarını 

yerine getirdiğini gösteren belgeleri koymak zorundadır.  

c)2001 yılında Üniversitelerarası Kurulca konulan Doçentlik ölçütlerini 

sağlayarak Doçent olup ve daha sonra Profesörlüğe baĢvuran adaylar aynı 

ölçütleri Doçentlik sonrası dönemde de yerine getirmelidirler. 

2 -  a)Yardımcı Doçentlik baĢvurusu için ilgili ölçütlerden toplanması gereken 

taban puan 75 dir. Yardımcı Doçentlik için yeniden yapılacak baĢvurularda, 

dolan atama dönemi içinde en az ek 45 puan kazanılması gerekir. 

b)1.1.2003 tarihinden sonra yapılacak Yardımcı Doçentlik  baĢvurularında, 

ilk atama için tercihen adayın Doktora veya Tıpta Uzmanlık tezinden veya 

Sanatta Yeterlilik etkinliklerinden gerçekleĢtirilmiĢ veyahut da bunların 

dıĢında hazırlanmıĢ bir ve 2001 yılında Üniversitelerarası Kurulca konulan 

Doçentlik ölçütlerinde belirtilen kurallara uygun en az bir çalıĢma yapılması 

gerekir. 

Her Yardımcı Doçentlik atamasında yukarıdaki koĢulun tekrarı aranır. 

3-  Adayların kabul yazısı gelmiĢ makaleleri ve bildirileri ile baĢvurdukları bilim 

alanı ile ilgili bilimsel nitelik taĢıyan ve yayınlanmıĢ olan kitaplar 
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değerlendirmeye alınır. 

4-  Çok yazarlı yayınlarda, patentlerde ve ödüllerde adayın puanı 

Ġki kiĢi her biri 0,8 birim, 

Üç kiĢi her biri 0,5 birim, 

Dört kiĢi her biri 0,4 birim, 

BeĢ kiĢi her biri 0,3 birim, 

Altı kiĢi ve üstü her biri 1/( n -1) birim olacak Ģekilde hesaplanır. 

5-  Bir çalıĢma birden fazla yerde yayınlanır/sergilenir/uygulanır/sunulur ise 

aday, en yüksek puanı bir defaya mahsus olmak üzere alır, diğer 

yayın/sergi/uygulama/sunumlardan puan almaz. 

Halen geçerli olan kriterlerimizde, toplam puanlandırmada söz konusu alanlar 

arasındaki dengeye yönelik minimum zorunlu oran sadece profesörlük 

kriterlerinde mevcut olup (karĢılanması gereken taban puanın %75‟inin A,B,C,D 

ve E bölümlerinden alınması Ģeklinde) yardımcı doçentlik ve doçentlik 

kriterlerinde bu durum dikkate alınmamıĢtır. Söz konusu durum fakültemizin 

geliĢim standardı içinde değerlendirilmiĢtir (bkz. geliĢim standartları bölümünde 

yer alan öğretim üyeliğine baĢvuru, yükseltme ve atanma ile ilgili yeni 

oluĢturulmuĢ temel kriterler)   

Uygulanmakta olan kriterler, üniversitemiz stratejik hedefleri doğrultusunda 

aĢağıda tanımlanmıĢ  misyon ve vizyon çerçevesine uygun içerik taĢımaktadır :  

Üniversitemizin Misyonu: 

Bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile evrensel ölçekte bilgi üretmek ve 

bölgesel, ulusal gereksinimler doğrultusunda toplumun yaĢam kalitesini 

yükseltmek amacı ile en üst düzey tıp eğitimi vererek ülke ve dünya gerçeklerine 

duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araĢtırıcı ve üretici hekimler yetiĢtirmektir. 

Üniversitemizin Vizyonu:  

Ulusal ve uluslar arası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları geliĢmiĢ, 

kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eĢdeğer 

bir eğitim ve araĢtırma kurumu olmaktır.  

ġu andaki kriterlerin geçerliliği 2011 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

01.01.2012 tarihinden itibaren Ege Üniversitesine bağlı tüm akademik birimlere 

yapılacak öğretim üyesi atamalarında, yeni hazırlanan ve Ege Üniversitesi 

Senatosu‟nca 16.03.2010 tarihinde kabul edilen Ege Üniversitesi‟nde Öğretim 

Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Genel Ġlkeleri Ve Temel Kriterleri ve 
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23.03.2010 tarihinde kabul edilen Ege Üniversitesi Akademik Etkinlik Puanlama 

Rehberi uygulanacaktır (Ekli; 2).   

“Doçentlik BaĢvuruları Asgari Ölçütleri” ile ilgili  en son oluĢturulan Yüksek 

Öğretim Kurulu (YÖK) Mevzuatı 2010 Ekim ayından itibaren yürürlüğe 

girecektir. Üniversitemizin Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma ile ilgili 

belirlediği yeni kriterlerde, son YÖK mevzuat değiĢiklikleri göz önünde 

bulundurulmuĢtur (bkz. geliĢim standartları bölümünde yer alan öğretim 

üyeliğine baĢvuru, yükseltme ve atanma ile ilgili yeni oluĢturulmuĢ temel 

kriterler – Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma). 

“Eğitim-Öğretim ve AraĢtırma” baĢlığı altında öğretim elemanlarının eğitimle 

ilgili etkinliklere aktif katılım ve katkısını özendirecek bir içeriğe sahip halen 

uygulanmakta olan seçim atama ve yükseltme kriterlerinde, eğitici geliĢim 

programı ile ilgili bir zorunluluk bulunmamaktadır. Fakültemiz, yoğun bir 

program çerçevesi içinde uygulanmakta olan mevcut eğitici geliĢim kurslarının 

zorunlu bir kriter olmasını, geliĢim standardı olarak hedeflemiĢtir. Bu kriter, yeni 

oluĢturulan temel kriterlerde yer almayıp, sadece tıp fakültesine özgü zorunlu bir 

kriter olarak eklenmesi düĢünülmüĢtür. Konuyla ilgili fakülte yönetim kurulu 

kararı alınacaktır.  

Öğretim elamanlarının seçim, atama ve akademik yükseltme kriterleri fakültenin 

öz görev, amaç ve iĢlevlerine uygun olarak eğitim, araĢtırma, diğer akademik ve 

mesleksel etkinliklerini içerecek Ģekilde belirlenmiĢtir.  

a. Üniversitenin seçim, atama ve yükseltme kriterlerinin stratejik planda 

belirtilen çerçeveye uygunluğunun gösterilmesi  

Öğretim elemanı seçim, atama ve yükseltmeleri ile iliĢkilendirilecek 

üniversitemizin stratejik plan (Ekli; 3) çerçevesindeki amaçlar ve hedefler 

aĢağıda belirtilmiĢtir: 

Stratejik Amaç 1 :  AraĢtırma Faaliyetlerini GeliĢtirmek  

Hedef 1.1:  2012 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslar arası projelerin %10 

artırılması ve AB projelerin kriterlere entegre edilmesi (ĠliĢkili 

kısım – bkz. Kriterler Bölüm A, B, C,F) 

Stratejik Amaç 2:  Yayınların Sayısını ve Niteliğini Arttırmak  

Hedef 2.1 : 2012 yılı sonuna kadar üretilen bilimsel verilerin ulusal ve 

uluslar arası kamuoyuna sunumunun %5 oranında artırılması 
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Hedef 2.2:  2012 yılı sonuna kadar uluslararası bilimsel standartta yapılan 

yayınların % 5 oranında arttırılması 

                                          (ĠliĢkili kısım - bkz.Kriterler Bölüm A,B ve C) 

Stratejik Amaç 3:  Bilimsel Toplantılar Düzenlemek ve katılımı teĢvik etmek  

Hedef 3.1: 2012 yılı sonuna kadar Ulusal ve uluslar arası düzeyde en az 60 

adet bilimsel toplantı düzenlemek 

                                          (ĠliĢkili kısım - bkz.Kriterler Bölüm G) 

Stratejik Amaç 4:  Mezuniyet Öncesi Dönem (lisans ve lisansüstü) Eğitim ve 

öğretim Kalitesini Arttırmak  

 Hedef 4.1: 2012 yılı sonuna kadar Tıp eğitiminde mezuniyet öncesi 

eğitim programının tamamının yenilenmesi  

                                           (ĠliĢkili kısım-  bkz.Kriterler Bölüm F) 

Stratejik Amaç 5: Tıpta Uzmanlık Eğitim Kalitesini Arttırmak  

Hedef 5.1: 2012 yılı sonuna kadar tıpta uzmanlık eğitim programlarının 

anabilim dalları için yeniden yapılandırılması 

                              (ĠliĢkili kısım - bkz.Kriterler, Eğitim, araĢtırma ve 

bilimsel toplantılarla ilgili bölümler –A,B,C,F,G) 

Stratejik Amaç 8: Yurt içi ve Yurt DıĢı Üniversiteler ile ĠĢbirliğini 

geliĢtirmek  

Hedef 8.1: 2012 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının yurt içinde ve 

yurtdıĢında olmak üzere kısa veya uzun süreli eğitim ve 

araĢtırma faaliyetlerine katılımların %20 artırılması  

                                           (ĠliĢkili kısım-bkz.Kriterler, Bölüm F) 

Stratejik Amaç 9: Üniversite -Toplum ĠliĢkilerini Güçlendirmek  

Hedef  9.1:  2012 yılı sonuna kadar toplumun beden ve ruh sağlığının 

geliĢtirilmesine yönelik resmi, özel ve gönüllü kuruluĢlarda 

geliĢtirilen ortak toplantı sayısının %100 arttırılması   

Hedef  9.2:  2012 yılı sonuna kadar ilk ve orta öğretim kurumlarına her 

yıl en az 3 adet bilimsel ve kültürel etkinlik ile fakültenin 

tanıtılması  

                                           (ĠliĢkili kısım-bkz. Kriterler, Bölüm J) 
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b. Üniversite kriterlerinin yanı sıra fakültedeki ek seçim, atama ve 

yükseltme kriterleri ile süreçlerinin tanımlanması  

Halen uygulanmakta olan  üniversitenin seçim, atama ve yükseltme kriterlerinin 

yanı sıra fakültenin amaç ve iĢlevleri doğrultusunda var olan ek kriter: En az bir  

makalede adayın ağırlıklı olarak sorumlu bulunduğu asgari 3 makale yayımlamıĢ 

olmak kriterinde adı geçen indekslere (SSCI ve AHCI )  SCI expanded eklenmiĢ 

olmasıdır.  

Üniversitemizin yeni oluĢturduğu kriterlerde, hedeflenen geliĢim standartları 

çerçevesinde fakültemize özgü bir kaç ek kriter daha eklenmiĢtir (bkz. geliĢim 

standartları bölümünde yer alan öğretim üyeliğine baĢvuru, yükseltme ve atanma 

ile ilgili yeni oluĢturulmuĢ temel kriterler). 

Ekler  a. Seçim, atama ve yükseltme kriterleri  

1. Ege Üniversitesi öğretim elemanı seçim, atama ve yükseltmeleri için Ege 

Üniversitesi Senatosunda alınan karar doğrultusunda oluĢturulmuĢ 28.01.2003 

tarihli Ege Üniversitesi Akademik Yükseltme Kriterleri  

2. ve Ege Üniversitesi Akademik Etkinlik Puanlama Rehberi 

3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007-2012 Stratejik Planı 

b. Anabilim dallarına göre son beş yıldaki atama ve yükseltmeler 

4. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005 Ocak- 2010 Mart Atamaları (E.Ü. Tıp 

Fakültesi Dekanlık verisi)  

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakültelerinin üniversitenin genel seçim, atama ve akademik yükseltme 

kriterlerinin yanı sıra amaç ve iĢlevleri doğrultusunda ek kriterleri olmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakültelerinin öğretim elemanı kapasitesinin düzenli olarak eğitim, araĢtırma 

ve hizmet yükü açısından belli bir dengeyi koruyarak sürekli gözden geçirilmesi 

gerekir. Seçim, atama ve akademik yükseltme kriterleri Yükseköğretim 

Mevzuatında yapılan değiĢiklikler, Üniversitelerarası Kurulun aldığı kararlar, 

Sağlık Bakanlığı tüzük ve yönetmelik değiĢiklikleri çerçevesinde periyodik 

olarak güncellenmelidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Tıp Fakültesinin, üniversitenin genel seçim, atama ve akademik yükseltme 

kriterlerinin yanı sıra amaç ve işlevleri doğrultusunda ek kriterleri var mıdır?  

GeliĢim Standartları çerçevesinde üniversitemizde yeni oluĢturulan öğretim 

üyeliğine baĢvuru, yükseltme ve atanma ile ilgili temel kriterler içeriğinde 

fakültemize özgü ek kriterler  mevcuttur. 
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Değerlendirme 

Metni  

a. Üniversitenin seçim, atama ve yükseltme kriterlerinin stratejik planda 

belirtilen çerçeveye uygunluğunun gösterilmesi  

GeliĢim standartları çerçevesi içinde yeni oluĢturulmuĢ üniversite  seçim, atama 

ve yükseltme kriterleri yukarıda bahsedilmiĢ olan stratejik planda belirtilen 

hedeflere uygunluğunu aynen korumaktadır. 

ġu anda uygulanmakta olan fakülte kriterlerine ilaveten düĢünülen ek kriterlerin 

daha önceki stratejik amaca ilaveten aĢağıdaki hedefi de karĢılaması 

düĢünülmektedir.      

Stratejik Amaç 6: Nitelikli Öğretim Üyesi YetiĢtirmek  

Hedef 6.1: 2012 yılı sonuna kadar elemanlarının kiĢisel geliĢim ve 

mesleksel becerilerinin artırılması için yılda 3 kez eğitim 

semineri düzenlenmesi 

 (Yeni oluĢturulan  temel kriterlere, sadece tıp fakültesine özgü zorunluluk olarak 

eğitici geliĢimi kurslarının eklenmesi düĢünülmektedir.)    

b. Üniversite kriterlerinin yanı sıra fakültedeki ek seçim, atama ve yükseltme 

kriterleri ile süreçlerinin tanımlanması  

Ege Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite GeliĢtirme Kurulu (E.Ü-

ADEK) nun önerisiyle bir süre önce EÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönergesinde değiĢiklik yapmak üzere bazı çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. 

Önce kriterlerin oluĢturulması için Sağlık, Fen ve Sosyal  Bilimler bölümlerine 

yönelik komisyonlar kurulmuĢtur. Fakültemizde birim ADEK ön çalıĢma ile bir 

taslak hazırlamıĢtır. Daha sonra Üniversite ADEK içinde ardıĢık toplantılarla 

üniversitenin minimum kriterlerinin nasıl oluĢturulacağı noktasıyla bu taslak 

gözden geçirilerek ortak bir yapıya dönüĢtürülmüĢ ve Akademik Etkinlik 

Puanlama Rehberi oluĢturulmuĢtur. Bu rehberdeki puanlamalar tüm fakültelerin 

kendilerine özgü gereksinimleri göz önünde tutularak ortak bir noktada 

tutulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu nedenle Akademik Etkinlik Puanlama Rehberi tüm 

üniversite için geçerli olacaktır. Ancak öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma 

için gereken temel kriterlerin her fakülte için-üniversitenin minimum kriterlerine 

uyulması kaydıyla-ayrı olarak oluĢturulmasına karar verilmiĢtir.  Hem puanlama 

rehberine yönelik bazı ek açıklamalar ve öneriler getirmek, hem de fakültemizin 

temel kriterlerini saptamak için Fakülte Kurulumuz bir çok kez toplanmıĢtır. 

Temel kriterleri saptamak amacıyla ayrıca fakültemizde çeĢitli öğretim üyelerine 
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bu rehber yollanarak, akademik etkinliklerini puanlamaları istenmiĢtir. Bu pilot 

uygulama sonuçlarından sonra 16.03.2010 ve 23.10.2010 tarihinde toplanan 

üniversite senatosu tarafından taslak metin  son Ģekli ile kabul edilmiĢtir. 

Bu kriterler 2003 yılındakine ilave olarak geliĢim standardı olarak hedeflenen 

unsurları da içermektedir. Üniversite ve tıp fakültesi öğretim elemanı seçim, 

atama ve yükseltmeleri ile ilgili yeni oluĢturulan kriterlerin uygulama esasları: 

Ege Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Genel 

Ġlkeleri 

1. 01.01.2012 tarihinden itibaren Ege Üniversitesine bağlı tüm akademik 

birimlere yapılacak öğretim üyesi atamalarında yani hazırlanan ve Ege 

üniversitesi senatosu‟nca 16.03.2010 tarihinde kabul edilen de yeni hazırlanan 

ve Ege Üniversitesi Senatosu‟nca kabul edilen Ege Üniversitesi’nde Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme  ve Atanma Genel İlkeleri ve  Temel Kriterleri ve 

23.03.2010 tarihinde kabul edilen Ege Üniversitesi Akademik Etkinlik 

Puanlama Rehberi  uygulanacaktır. 

2. Ege Üniversitesi‟nde akademik kadrolara atanma için Ege Üniversitesi’nde 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve Atanma Temel Kriterleri‟nde  istenen 

minimum toplam ve kategori puanları 2013 yılında %5 ,  ve daha sonraki 

yıllar ise bir önceki yıla göre % 5 arttırılacaktır. 2013 yılında 2012‟ye göre 

%10  ve daha sonraki yıllar bir önceki yıla göre % 5 artırılacaktır. Atanma 

Kriterleri değiĢiklikleri her yıl baĢında Yükseköğretim Kurulu‟na 

bildirilecektir. Cumhuriyetimizin  kuruluĢunun 100. yıldönümü olan 2023 

yılında Ege Üniversitesi Akademik Atama Kriterlerinin bugüne göre yaklaĢık  

% 70 artırılması hedeflenmiĢtir. 

3. Akademik atama kriterlerinde istenen minimum yayın sayısı artıĢı ancak 

yüzdesel beklenti artıĢları 0,5 „in üzerine çıktığında kriterlere yansıtılacaktır. 

4. Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında 

faaliyet gösteren Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları ister 

akademik birim isterse alt akademik birim(Bölüm, Anabilim Dalı, Anasanat 

Dalı) bazında  1. maddede belirtilen minimum akademik performans 

beklentisinden düĢük olmamak üzere farklı kriterler belirleyebilirler. 

Birimlerin Atama Kriterleri için değiĢiklik talepleri (2. maddede belirtilen 

artırımların altında olmamak koşulu ile) her yıl aralık ayı sonuna kadar Ege 
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Üniversitesi Rektörlüğü‟ne bildirilecektir. 

5. Ege Üniversitesi‟ne bağlı birimlerde ilan edilen Öğretim Üyesi kadrolarına 

müracaat eden kiĢilerin dosyaları müracaat ettiği birim için gerekli atanma 

minimum koĢullarını sağlayıp sağlamadıklarının kontrolü amacıyla profesör 

ve doçent kadroları için Rektörlük bazında;  Fen – Mühendislik bilimleri, 

sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, profesör öğretim üyelerinden 

oluĢan üç ayrı komisyon, yardımcı doçent kadroları için ise her akademik 

birim (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları) bazında 

öğretim üyelerinden oluĢan, bir komisyon oluĢturulacaktır.  

Ege Üniversitesi ’nde Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve Atanma 

Temel Kriterleri 

Yardımcı Doçentliğe BaĢvurma ve Atanma 

1. Doktora , tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik unvanını almıĢ olmak *(Sağlık 

bilimleri alanında yardımcı doçentlik müracaatı için doktora ve tıpta uzmanlık 

ünvanı aldıktan sonra en az 2 (iki) yıl bir üniversitede çalıĢmak olmak Ģartı aranır.) 

2.  Doktora veya tıpta uzmanlık tez konusu ile ilgili ve kendisinin birinci isim olduğu bir 

makaleyi hakemli bir dergide yayınlamıĢ olmak( Sanatta Yeterlilik kazanmış olan 

adaylardan kendi alanlarındaki bir kadroya müracaatları durumunda yayın şartı 

aranmaz), 

3.  ÜDS‟den en az 65 (Altmışbeş) puan  veya  YÖK tarafından denkliği belirlenen bir 

sınavdan eĢdeğer puanı almak ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği‟nin 7. maddesi uyarınca yapılacak sınavda baĢarılı olmak, 

4.  Lisans öğreniminden sonra Ege Üniversitesi Akademik Etkinlik Puanlama  

Rehberine göre  en az 10 (on) puanı B2.5  ve  B2.9 (yalnız sosyal bilimler için) 

maddeleri kapsamında yayınlanmıĢ özgün makaleler ve sahip olunan özgün 

eserlerden sağlanmak koĢulu ile 40 (kırk) ve üzeri puan toplamıĢ olmak. 

Yardımcı Doçentliğe Yeniden Atanma 

1.  Bir önceki atamadan sonra hakemli dergilerde, birinci isim olarak en az bir 

özgün araĢtırma makalesi yayınlamıĢ olmak, 

2.  Bir önceki atama tarihinden sonra Ege Üniversitesi Akademik Etkinlik 

Puanlama  Rehberinde yer alan etkinliklerden toplam 30 (kırk)  ve üzeri puan 

toplamıĢ olmak. 

Doçentliğe  Atanma 

1.  Doçentlik Sınav Yönetmeliği uyarınca Doçent ünvanı almıĢ olmak, 



153 

 

2. Doktora, tıpta uzmanlık, Sanatta Yeterlilik  ünvanının alınmasından sonra 

herhangi bir üniversitede  Yükseköğretim Kurulu tarafından daha uzun bir 

süre zorunluluğu getirilmezse en az 2 (iki) yıl veya üniversite dıĢında kendi 

alanında 3 (üç) yıl çalıĢmıĢ olmak,  

3.  ÜDS‟den en az 65(Altmışbeş) puan veya YÖK tarafından denkliği belirlenen 

bir sınavdan eĢdeğer puanı almak, 

4.  Lisans öğreniminden sonra Ege Üniversitesi Akademik Etkinlik Puanlama  

Rehberine göre  en az 30 (otuz) puanı B2.5  ve  B2.9  (yalnız sosyal bilimler 

için) maddelerinden olmak koĢulu ile 120 (yüzyirmi) ve üzeri puan toplamıĢ 

olmak. 

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma 

1.  Doçentlik ünvanını aldığı dosyayı teslim ettiği tarihten sonraki (doçentlik 

dosyasında yer almayan) bilimsel yayınlar bakımından kadroya müracaat 

ettiği dönem için Üniversitelerarası Kurul‟ca ilan edilen kadronun bilim alanı 

için doçentlik baĢvurusunda istenilen asgari yayın koĢullarına sahip olmak 

*(**Sağlık bilimleri için yalnız 2012 yılı içinde yapılacak müracaatlarda; SCI, 

SCI-expanded, kapsamlı dergilerde en az üç özgün makale yaınlamak Ģartı 

aranacaktır. 2013 yılından itibaren ise sağlık bilimleri içinde diğer bilim 

alanları için kabul edilen ve ilk cümlede vurgulanan koĢullar aranır.   

2. *Fen-Mühendislik ve Sağlık Bilimleri için  eserlerinden en az birinin Web of  

Science (WOS) kapsamında, kendisi dıĢındaki yazarlar tarafından atıf almıĢ 

olması ,  

3.  Ege Üniversitesi Akademik Etkinlik Puanlama  Rehberine göre, 140 (yüz 

kırk) puanı  

      Bilgi Üretimi kategorisinden (B) olmak koĢulu ile en az 240 (ikiyüzkırk) ve 

üzeri puan toplamıĢ olmak.  

      * Not: Atama ve Yükseltmelerde Eğitici GeliĢim Kursu zorunluluğu Fakülte 

krtiterlerine ayrıca eklenecektir. 

*Fakülteye özgü ek kriterler, (**): Sağlık bilimleri için bu madde kapsamında 

istenen makaleler yalnız SCI ve SCI –expanded dergilerde yayınlanmış 

makalelerdir (Ege Üniversitesi Akademik Etkinlik Puanlama Rehberinin B2.5 a 

bendi)  
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Ekler  a. Seçim, atama ve yükseltme kriterleri  

1, 2. Ege Üniversitesinde Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Genel 

Ġlkeleri, Temel Kriterleri ( Senato karar tarihi: 16.03.2010) ve Ege Üniversitesi 

Akademik Etkinlik Puanlama Rehberi (Senato karar tarihi: 23.03.2010) 

b. Anabilim dallarına göre son beş yıldaki atama ve yükseltmeler* 

* Akademik kadro atama ve yükseltmeleri en son 2008 Kasım ayı kapsamı 

içindeki öğretim üyeleri için  yapılabilmiĢtir. 2009 yılı hak ediĢleri için YÖK den 

49 kadro ve 12 aktarma onayı talep edilmiĢtir (Ekli; 5), 2010 yılında da aynı 

talebin tekrarlanmasına rağmen cevap alınamamıĢtır. Ayrıca bu süreç içerisinde 

doçentlikte 5 yılını tamamlamıĢ olanlar ve yeni doçentlik ünvanı almıĢ olanlar 

göz önüne alındığında atama zamanı gelen öğretim üyesi sayısı  101 rakamına 

ulaĢmıĢtır,  

5. Kadro istem yazıları 
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6.3.  Öğretim elemanlarının görev ve sorumlulukları  

Temel Standart  Tıp fakülteleri, akademik kadrolarının görev ve sorumluluklarını çalıĢma alanları 

ve akademik düzeylerine göre mutlaka belirlemeli ve duyurmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakültelerinde öğretim elemanlarının görev tanımlarının net olarak yapılmıĢ 

olması gerekir. Her öğretim elemanının öğretim üyesi, öğretim görevlisi, 

araĢtırma görevlisi ve uzman statüsü farklılıkları gözetilerek eğitim yükü, 

eğitimin koordinasyonu, sağlık hizmet sunumu ve araĢtırma faaliyetleri açısından 

yükümlülükleri ayrı ayrı belirlenmeli ve ilgililerle paylaĢılmıĢ olmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Fakültenin öz görev, amaç ve işlevlerine göre akademik kadronun görev ve 

sorumlulukları açıkça tanımlanmış mı?  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin öz görev, amaç ve iĢlevlerine göre akademik 

kadronun görev ve sorumlulukları açıkça tanımlanmamıĢtır. Bu durum Ege 

Üniversitesi stratejik plan dokümanında zayıf yönler arasında belirtilmektedir 

(Ekli; 1). Ancak YÖK‟ün 2547 ve 2914 no‟lu kanunlarında mali ve idari olarak 

belirlenen tanımlamalar bulunmaktadır (bkz: Temel Standart değerlendirme 

metni). 

Değerlendirme 

Metni  

Akademik kadro için tanımlanmış görev ve sorumlulukların tanıtılması  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin öz görev, amaç ve iĢlevlerine göre belirlenmiĢ 

akademik kadro görev ve sorumlulukları tanımlanmamıĢtır. Ancak YÖK 2547 

sayılı kanunun  (l) bendinde öğretim üyeleri, öğretim görevlisi, okutman ve 

öğretim yardımcıları tanımları yapılmakta ve BeĢinci bölüm Madde 22‟de 

öğretim üyelerinin görevleri belirtilmektedir (Ekli; 2).  

Yüksek Öğrenim Kanunu: 2547 (Kabul Tarihi : 4/11/1981) 

Madde 1 – Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri 

belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluĢlarının 

teĢkilatlanma, iĢleyiĢ, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, 

araĢtırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili 

esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir. 

l) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, 

öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır. 

m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve 

yardımcı doçentlerdir. 

             (1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kiĢidir. 
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             (2) Doçent: Doçentlik sınavını baĢarmıĢ akademik unvana sahip kiĢidir. 

             (3) Yardımcı Doçent: Doktora çalıĢmalarını baĢarı ile tamamlamıĢ, tıpta 

uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmıĢ, ilk 

kademedeki akademik unvana sahip kiĢidir.  

n) Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir 

öğretim elemanıdır.  

o) Okutman: Eğitim - öğretim süresince çeĢitli öğretim programlarında ortak 

zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim 

elemanıdır. 

p) Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için 

görevlendirilen, araĢtırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğretim 

planlamacılarıdır. 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Öğretim Elemanları 

Öğretim üyelerinin görevleri:  

Madde 22 –  

                a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere 

uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve 

uygulamalı çalıĢmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri 

yönetmek,  

                b. Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araĢtırmalar ve yayımlar 

yapmak, 

                c. Ġlgili birim baĢkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli 

günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu 

kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,  

                d. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek, 

                e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Ayrıca 2914 sayılı Yüksek Öğrenim Personel Kanununda öğretim elemanları 

kapsamına giren personel sınıflandırılarak aylıkları ve ek göstergeleri 

düzenlenmiĢ, derece yükseltmesi ve kademe ilerlemesinin Ģekil ve Ģartları ile 

sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite idari görev ve geliĢtirme 

ödeneklerinin miktarı belirlenmiĢtir (Ekli; 3). 

Yüksek öğrenim personel kanunu: 2914 (Kabul Tarihi: 11/10/1983) 
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Bu Kanunun amacı, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda 

yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını 

ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin 

Ģekil ve Ģartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari 

görev ve geliĢtirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı 

öğretim elemanlarının sözleĢmeli olarak çalıĢtırılma usul ve esaslarını 

belirlemektir. 

Ekler  1.  Ege Üniversitesi Stratejik Plan hazırlama dokümanları (Tıp Fakültesi Birimi,   

          SWOT Analizi Zayıf Yönler) 

2. YÖK 2547sayılı kanun 

3. YÖK 2914 sayılı kanun 

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakülteleri, akademik kadrolarının görev ve sorumluluklarını yerine getirip 

getirmediklerini düzenli olarak izlemeli ve değerlendirmelidir.  

Tıp fakülteleri, öğretim elemanlarının eğitsel performanslarını (ders verme, 

eğitim yönlendiriciliği, sınav yapma, program geliĢtirme ve değerlendirme, 

eğitim materyali oluĢturma, akademik ve sosyal danıĢmanlık, kurul ve 

komisyonlarda görev alma, vb.) izlemeli, değerlendirilmeli ve ödüllendirmelidir.  

Tıp fakülteleri, araĢtırma görevlilerinin mezuniyet öncesi tıp eğitiminin 

yürütülmesindeki görev ve sorumluluklarını açıkça belirlemiĢ olmalı, izlemeli, 

değerlendirmeli ve ödüllendirmelidir.  

Açıklama  Tıp fakülteleri, akademik kadronun eğitim yükü, eğitimin koordinasyonu, sağlık 

hizmet sunumu ve araĢtırma faaliyetleri açısından tanımlanan görev ve 

sorumluluklarını yerine getirme düzeylerini uygun ölçütler kullanarak sürekli 

olarak değerlendirmelidir. Tıp fakülteleri, öğretim elemanlarının eğitsel 

performanslarını eğitimin tüm tarafları üzerinden alınan geribildirimler ve 

yürütülen değerlendirmeler aracılığıyla izlemeli ve belirlenecek kriterler 

üzerinden bir ödül sistemi geliĢtirmelidir. Tıp fakültelerinde görev yapan 

araĢtırma görevlileri aslında uzmanlık eğitimi öğrencisi olmakla birlikte tıp 

fakültelerindeki eğitim programlarının yürütülmesinde yardımcı öğretim elemanı 

olarak da görev yapmaktadırlar. Tıp fakülteleri, araĢtırma görevlilerinin eğitsel 

görev ve sorumluluklarını tanımlamalı, performanslarını değerlendirmeli ve 

belirlenecek kriterler üzerinden bir ödül sistemi geliĢtirmelidir.  
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Değerlendirme 

Sorusu  

Akademik kadronun kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirme durumları bir sistem içinde izleniyor mu?  

Akademik kadronun kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirme 

durumları Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulunca 

(ADEK) performans göstergelerinde her bir anabilim dalı için, yıl bazında 

üretilen bilimsel yayın, düzenlenen, tebliğli ya da tebliğsiz olarak katılınan 

bilimsel toplantılar, alınan ödüller, atıflar, kamu finanslı projeler olarak 

izlenmektedir. Ayrıca her biri öğretim üyeleri tarafından ayrı doldurulan Formlar, 

Anabilim Dalı faaliyet raporları ile birlikte Tıp Fakültesi Dekanlığına 

gönderilmektedir. Bunlara ek olarak E.Ü. Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp 

Eğitimi Programında akademik kadronun ders yükü gösterilmektedir.  

 Tıp fakültesinin, akademik kadrolarının eğitsel performanslarını 

değerlendirme sistemi ve özellikleri nelerdir?  

 Tıp fakültesinin akademik kadrolarının eğitsel performanslarını değerlendirme 

sistemi, E.Ü. Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi programında ve Tıpta 

uzmanlık Öğrencileri ders programında yer alan dersler, lisans üstü ve doktora 

tezleri, sınav geri bildirimleri, eğiticinin eğitimi kurslarına katılım oranı, basılı 

ders notlarının hazırlanması, danıĢman öğretim üyeliği, çeĢitli kurullarda ve 

komisyonlarda görev alma durumlarını göz önüne alan bir sistemdir. Yönetim, 

tüm fakülte öğretim üyelerinin komisyonlarda yer alabilmeleri için, bir öğretim 

üyesinin birden fazla komisyonda görev almaması konusuna dikkat ederek 

görevlendirme yapmaktadır. Öğretim üyelerinin akademik performansı her bir 

öğretim üyesi için ayrı ayrı belgelendirilmektedir. Sistem özellikleri mevcut olup, 

değerlendirme ve ödüllendirme ile ilgili özendirici kriterler mevcut değildir. Bu 

konuya iliĢkin yapılacak çalıĢmalar geliĢim standardı olarak belirlenmelidir. 

 *Tıp fakültesi, araĢtırma görevlilerinin mezuniyet öncesi tıp eğitiminin 

yürütülmesindeki görev ve sorumluluklarını belirlemiĢ, bu konuda eğitim 

vermiĢ, sorumluluklarını izlemekte, değerlendirmekte ve ödüllendirmekte 

midir?  

Tıp fakültesi, araĢtırma görevlilerinin (Tıpta Uzmanlık Öğrencileri) tıp eğitiminin 

yürütülmesindeki görev ve sorumluluklarını belirlemiĢtir. Birçok Anabilim 

Dalına ait Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Karnelerinde ve E.Ü. Tıp Fakültesi 

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programında araĢtırma görevlilerinin katılacağı 
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pratik uygulamalar (vizitler, sınav görevlendirmeleri,  laboratuar uygulamaları 

vb.) tanımlanmıĢtır. Her bir Anabilim Dalı tarafından yılda iki kez yapılan 

değerlendirmeler Dekanlık tarafından da izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

Ödül mekanizması mevcut değildir.  Tıpta Uzmanlık Eğitimini kazanan uzmanlık 

öğrencileri için her yıl Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından sertifikalı “Asistan 

Uyum Programı” düzenlenmektedir. Bu program dahilinde  hastane iĢleyiĢi, 

özlük hakları, hekimin yasal sorumlulukları, uzmanlık öğrencilerinin görevleri 

hakkında detaylı eğitim verilmektedir.  

Değerlendirme 

Metni  

b. Akademik kadronun tanımlanmış görev ve sorumluluklarını yerine getirme 

durumunun nasıl izlendiği ve sonuçların nasıl kullanıldığının açıklanması  

1) Ege Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme (ADEK) 

programı çerçevesinde, E.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından hazırlanan 

“Öğretim üyesi hizmet analizi” çalıĢmasında akademik kadronun eğitim, 

araĢtırma, sağlık hizmeti, mesleki etkinlikler ve yönetim ve temsil görevleri 

kapsamındaki faaliyetleri saat / yıl kapsamında rakamsal olarak derlenmiĢ ve EÜ 

Tıp Fakültesi Birim ADEK verileri olarak toplanmıĢtır.  

EÜ Tıp Fakültesi Birim ADEK verileri, YÖDEK rehberinde (Ekli; 4)  

tanımlanan performans göstergeleri kapsamında yılda bir kez, bir önceki takvim 

yılı verileri göz önüne alınarak akademik kadronun faaliyetlerini 

değerlendirmektedir. Bu faaliyetler 5 yıllık stratejik plan çerçevesinde izlenmekte 

ve öngörülen hedeflere ulaĢılması konusunda gerekli düzenlemeler ve özendirici 

uygulamalar gündeme konulmaktadır.  

- YÖDEK rehberi sayfa 81, bölüm 40 : Program baĢına ortalama haftalık ders 

saati sayısı: (40.2.Lisans programlarında haftalık ders saati sayısı (ders, 

uygulama ve laboratuar) toplamı / Lisans program sayısı, 40.3.Yüksek lisans 

programlarında haftalık ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) 

toplamı / Yüksek lisans program sayısı  40.4.Doktora programlarında haftalık 

ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) toplamı / Doktora program 

sayısı)  

- YÖDEK rehberi sayfa 82, bölüm 43: Ders veren Öğretim Elemanı baĢına 

düĢen haftalık ortalama ders saati (Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü 

programlarının tamamında): (43.1.Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının 

verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (Uygulama, 
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Laboratuar ve Tez Danışmanlığı hariç) / Ders veren tam zamanlı öğretim 

elemanlarının sayısı, 43.2.Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği 

haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (Uygulama, Laboratuar 

ve Tez Danışmanlığı dahil) / Ders veren tam zamanlı öğretim elemanlarının 

sayısı) 

- YODEK rehberi sayfa 82, bölüm 44 Öğretim üyesi baĢına tamamlanan tez 

sayısı: (44.1.Tamamlanan yüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı, 

44.2.Tamamlanan doktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı, 44.3. Tamamlanan 

tez ( yüksek lisans ve doktora) sayısı / Öğretim üyesi sayısı) 

- YODEK rehberi sayfa 82, bölüm 45: Öğretim üyesi baĢına düĢen 

değerlendirme yılı içerisinde basılmıĢ tam metin yayın (SCI-Expanded, SSCI 

ve AHCI sayısı) 

- YODEK rehberi sayfa 83, bölüm 46: Öğretim üyesi baĢına düĢen toplam 

yayın ve bilimsel faaliyetlerin (makale, kongre, konferans bildirileri, sergi, 

konser, performans vb) sayısı 

- YODEK rehberi sayfa 83, bölüm 47: Öğretim üyesi baĢına düĢen atıf sayısı 

- YODEK rehberi sayfa 83, bölüm 48: Öğretim üyesi baĢına düĢen bilimsel ve 

sanatsal ödül sayısı 

- YODEK rehberi sayfa 83, bölüm 50: Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve 

uluslar arası bilimsel konferans, panel, seminer vb. faaliyetlerin sayısı 

- YODEK rehberi sayfa 83, bölüm 51: Öğretim üyesi baĢına düĢen DPT, 

TUBĠTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı (değerlendirme yılı 

içerisinde tamamlanan) (51.1. Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve 

diğer kamu finanslı projelerin sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) / 

Öğretim üyesi sayısı,  51.2. Öğretim üyesi başına düşen kurum içi destekli 

proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı, 51.3. Öğretim üyesi başına düşen sanayi 

destekli proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı, 51.4. Öğretim üyesi başına düşen 

Uluslararası ortaklı veya destekli proje sayısı (değerlendirme yılı içinde 

tamamlanan / Öğretim üyesi sayısı, ı51.5.Öğretim üyesi başına düşen toplam 

proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı).   

Yukarıda tanımlanan verilerin oluĢturulabilmesi için Fakülte Yönetimi her bir 

öğretim üyesinin ayrı olarak doldurduğu “Öğretim Elemanı Faaliyet 

Raporlarını” toplamaktadır (Ekli; 5). Öğretim elemanının tebliğli / tebliğsiz 
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olarak katıldığı bilimsel toplantılar (Form 1),  yayımlanmıĢ makale ve kitap 

bölümleri (Form 2), aldığı ödüller (Form 3) ve kurumca veya disiplinler arası 

yürütülen projeler (Form 4) değerlendirilmektedir. Bu formlar ıĢığında 

Anabilim Dalı faaliyet raporları (Form 5)  ve performans göstergeleri 

oluĢturulmaktadır.  

2) E.Ü. Tıp Fakültesi Mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi Programında akademik 

kadronun ders yükü tanımlanmıĢtır. Ayrıca her bir anabilim dalı / bilim 

dalının Tıpta Uzmanlık Öğrencileri için düzenlenmiĢ eğitim programları 

belirlenmiĢtir. Bunların dıĢında doktora programları açan bölümlerdeki 

akademik kadro görev dağılımları ve anabilim dalı / bilim dalı lisans üstü tez 

danıĢmanlıkları tanımlanmıĢtır. Akademik kadronun ders yüküne göre ek ders 

ücreti ödenmektedir.  

3) Eğiticinin eğitimi kurslarına katılım özendirilerek akademik kadronun 

program geliĢtirme ve değerlendirme performansı yükseltilmektedir (Ekli; 6).   

4) Sınavların hazırlık aĢaması ve yürütülmesinde Tıp Fakültesi Yönetimi 

tarafından yapılan görevlendirmeler gereğince öğretim elemanları sınavlarda 

görev almaktadır (Ekli; 7). 

c. Akademik kadronun eğitsel performansının nasıl değerlendirildiği ve 

sonuçların nasıl kullanıldığının açıklanması  

1)E.Ü. Tıp Fakültesi akademik kadrosunun performansını değerlendirilmesindeki 

temel ölçüt Tıp Fakültesi Öğrencilerinin geri bildirimleridir. Bu bildirimler 

sınav sonuçları ile birlikte önce Tıp Eğitimi Anabilim dalında 

değerlendirilmekte, ilgili birimin o dönemdeki ve bir önceki dönemdeki 

performansı kendi içinde ve diğer birimlerle karĢılaĢtırılarak analiz 

edilmektedir. Bu analizler,  Anabilim Dalı BaĢkanlıklarına resmi yazı ile 

düzenli olarak gönderilerek Anabilim Dalının ders içeriği, ders notları, derslik, 

pratikler vb. diğer uygulamalarına ait öğrencilerin eleĢtiri, beğeni ve 

önerilerini dikkate alması sağlanmaktadır. Ayrıca, 2010 yılı baĢından itibaren 

bu geri bildirimler öğretim üyelerine e-posta ile de bildirilmektedir. 

Öğrencilerin olumlu yönde geri bildirim verdikleri öğretim üyeleri Fakülte 

Yönetimi tarafından eğitimle ilgili komisyonlarda öncelikli olarak 

görevlendirilerek ödüllendirilmektedir. Öğrenci geri bildirimlerinde belirli bir 

birim ya da öğretim üyesine yönelik çok sayıda olumsuz geri bildirim varsa bu 
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veriler ilgili birim ya da öğretim üyesine gönderilerek ilgili sorunun 

düzeltilmesi istenmekte ve yönetim tarafından geri bildirimler takip 

edilmektedir (Ekli; 8).  

2) Diğer bir değerlendirme kriteri Tıpta Uzmanlık öğrencilerinin yılda iki kere 

E.Ü. Tıp Fakültesi Yönetimine ilettikleri geri bildirimlerdir. Bu bildirimler 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi programının içeriği, eğiticiler, rotasyonlar, 

uygulamalar açısından objektif verilere dayalı değerlendirmeleri içermektedir 

(Ekli; 9).  

3) Fakülte Yönetimi tarafından her bir Anabilim Dalının öğretim üyesi sayısının 

1/3‟ü kadar sayıda Özel ÇalıĢma Modülleri (ÖÇM)  planlanması 

istenmektedir. Bu modüller çekirdek öğretim programı yanı sıra yürütülen, 

öğrencilere ilgilendikleri alanlarda derinlemesine çalıĢma olanağı sağlayan, 

öğretim üyelerinin küçük bir öğrenci grubu ile birlikte yürüttükleri 

etkinliklerdir. Her yıl güncellenerek akademik kadronun büyük çoğunluğunun 

bu etkinlikte görev alması amaçlanmaktadır (Ekli; 10). 

d. Araştırma görevlilerine verilen eğitici eğitiminin tanıtılması, eğitimdeki 

görev ve sorumlulukları ile bunun nasıl izlendiği ve sonuçların nasıl 

kullanıldığının açıklanması  

1) Tıp Fakültesi Dekanlığı “Asistan Uyum Programı” adı altında 3 günlük 

sertifikalı bir program düzenleyerek araĢtırma görevlilerinin uzmanlık 

eğitimine baĢladıkları süreden itibaren karĢılaĢabilecekleri sorunları, hastane 

iĢleyiĢi, araĢtırma görevlilerinin özlük hakları, hekimin yasal sorumlulukları 

ve üniversite hastanesinde asistanlık gibi konularda bilgilenmelerini 

sağlamaktadır (Ekli; 11).  

2) Birçok Anabilim / Bilim Dallarında araĢtırma görevlileri klinik vizitler, 

laboratuar çalıĢmaları, sınav gözetmenliği gibi pratik uygulamalarda görev 

almaktadır. Ġlgili birim tarafından bu uygulamaların içeriği tanımlanmıĢ, 

pratik programında araĢtırma görevlilerinin görevleri belirtilmiĢtir. Öğrenci 

geribildirimleri ile araĢtırma görevlilerinin yeterliliği takip edilmektedir (Ekli; 

12).  

Ekler  a. Akademik kadronun görev ve sorumluluklarını yerine getirme durumunu 

izleme yöntemi  

4. YODEK Rehberi, ilgili sayfalar 
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5. Fakülte “ Öğretim Elemanı Faaliyet Raporu” 

Form 1: Öğretim elemanının tebliğli / tebliğsiz olarak katıldığı bilimsel 

toplantılar 

Form 2: YayımlanmıĢ makale ve kitap bölümleri. 

Form 3: Aldığı ödüller 

Form 4: Kurumca veya disiplinler arası yürütülen projeler 

Form 5: Anabilim Dalı Faaliyet raporu.  

6. E.Ü. Tıp Fakültesi 2010 Temel Eğitici GeliĢimi Kurs Programı  

7. Sınav görevlendirmesi yazı örneği 

b. Akademik kadronun eğitsel performansını değerlendirme yöntemi  

8. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Geri Bildirimleri örneği 

9. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Geri Bildirim 

Formları 

10. ÖÇM programı 

c. Araştırma görevlilerinin tıp eğitimindeki görev ve sorumlulukları listesi / 

yönergesi  

11. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Asistan Uyum Programı 

d. AraĢtırma görevlilerinin eğitsel görev ve sorumluluklarını değerlendirme 

yöntemi 

12. Preklinik ve Klinik Anabilim Dalları Pratik Uygulama Programları (örnekler) 
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6.4.  Eğitici geliĢim programları  

Temel 

Standart  

Tıp fakültelerinin, akademik kadrolarının eğitici niteliklerini iyileĢtirmeye 

yönelik eğitici geliĢimi programları mutlaka olmalıdır.  

Açıklama  Öğretim elemanlarına, eğitim, araĢtırma ve sağlık hizmeti sunumuna yönelik, 

eğitici, araĢtırmacı özelliklerini ve sağlık hizmeti sunum düzeylerini geliĢtirici; 

eğitim becerileri, iletiĢim becerileri, program geliĢtirme vb. alanlarda tıp 

eğiticisi geliĢtirme programları düzenlenmelidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Tıp fakültesinin, öğretim elemanlarının eğitsel niteliklerini iyileĢtirmeye 

yönelik eğitici geliĢimi programları var mıdır?  

Tıp fakültemizde öğretim elemanlarının eğitsel niteliklerini iyileĢtirmeye 

yönelik eğitici geliĢimi programları mevcuttur. Fakültemizde “eğitim” 

odağında eğitici geliĢim kurslarının geçmiĢi 1999 yılından baĢlamaktadır. Bu 

kapsamda farklı konular ve hedeflerle “genel programlar” ve “amaca yönelik 

programlar” düzenlenmektedir.  

Değerlendirme 

Metni  

a. Fakültede yürütülen eğitici geliĢtirme programlarının amaçları, hedef 

kitlesi, programı, sıklığı, öğretim üyelerinin bu programlara katılma 

oranları ve bu programlarla ilgili görüĢleri  

Eğitici geliĢtirme programlarının amaçları, hedef kitlesi, programı, sıklığı, 

öğretim üyelerinin bu programlara katılma oranları ve bu programlarla ilgili 

görüĢlerine ait ulaĢılabilinen bilgiler aĢağıda verilmiĢtir. 

GENEL PROGRAMLAR 

Eğitim Becerileri Kursu: Dört günlük bir program olarak 1998-2002 yılları 

arasında uygulandı. Hedef kitlesi pratisyen hekim, öğretim üyesi, uzman 

hekim ve hemĢirelerdi. Küçük gruplara 22 tanesi Ġzmir‟de yedi tanesi Ġzmir 

dıĢında olmak üzere 29 adet kurs verilmiĢtir. Bu kurslardan 12 tanesi ağırlıklı 

olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin katılımıyla 

gerçekleĢmiĢtir. Bu kurslarda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟ndeki 146 

öğretim üyesine ulaĢılmıĢtır. Programın etkinliği katılımcı geribildirimlerinin 

yanı sıra Doç. Dr. Meltem Çiçeklioğlu‟ na ait yüksek lisans tezi kapsamında 

araĢtırılmıĢtır (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yürütülen eğitici eğitimi 

programının değerlendirilmesi, İzmir 2004).  

 Ölçme-Değerlendirme Kursu: 5 günlük bir program olarak 1999‟da ve 

2001-2002 yılları arasında  yürütüldü. Konu ile ilgili olarak Ege Üniversitesi 
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Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 2001- 2002 Eğitim 

Öğretim yılında toplam 11 kurs düzenlenmiĢtir. Bu kursların sekizi 

fakültemizde gerçekleĢtirilmiĢtir. Yazılı sınavlar kurusuna 96, klinik sınavlar 

kursuna 50 olmak üzere hedef kitleden toplam 146 öğretim üyesine 

ulaĢılmıĢtır. Programların etkinliği geribildirimler, kurs öncesi ve sonrası 

değerlendirme karĢılaĢtırması yapılarak değerlendirilmiĢtir.  Programla ilgili 

veriler, katılımcı listeleri ve değerlendirmeler ektedir (Ekli; 1).  

Temel Eğitici GeliĢim Programı (TEGP): 2010 yılında baĢlatılan ve her yıl 3 

kez açılması, üzerine orta ve ileri düzey programların eklenerek daha da 

güçlendirilip sistematize edilmesi planlanmıĢ bir programdır. Programların 

birincil amacı, Fakültemiz tıp eğitimi hedefleriyle uyumlu olacak Ģekilde, 

rehber alınan öğrenme ve öğretme kavramlarına ve öğretim tekniklerine ait 

temel bilgilerin aktarılmasıdır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi 

Anabilim Dalı tarafından 25 Ocak-31 Mart 2010 tarihleri arasında eĢ zamanlı 

olarak üç grup öğretim üyesine 12 yarım gün boyunca verilmiĢtir. Bu kurslarda 

toplam 65 öğretim üyesi (22;22;21) eğitim almıĢtır. Program 3 modülden 

meydana gelmiĢtir. Birinci modülün amacı Dünya‟da ve Türkiye‟de tıp eğitimi 

ile ilgili modeller hakkında bilgilendirme ve kıyaslama olanağı sağlamak, Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde uygulanan eğitim modelinin dayanak 

noktalarını, içeriğini ve kontrol düzeneklerini tanıtmaktır. Katılımcıların 

öğrenme ve öğretme ile ilgili baĢlıca ilkeleri tartıĢarak eğiticinin rolünü 

kavraması istenmektedir. Ġkinci modül süresince amaç, öğretim yöntemlerini 

tartıĢmak, fakültemizde yer alan büyük gruplarda eğitim-küçük gruplarda 

eğitim-beceri eğitimi-klinikte eğitim ve simule hasta eğitim yöntemlerini 

hazırlama ve geliĢtirme için gerekli ön bilgilerin aktarılmasıdır. Üçüncü 

modülde ise amaç, ölçme ve değerlendirmede genel kavramların aktarılarak, 

değiĢik soru tiplerini hazırlamada ve öğrenci performansını değerlendirmede 

objektif kriterlerin sağlanabilmesine iliĢkin gerekli koĢulların aktarılması 

olarak belirlenmiĢtir. Eğitim programının son iki gününde, katılımcıların 

hazırladığı öğretim yöntemleri veya ölçme-değerlendirme uygulamalarına 

yönelik sunumların hep birlikte izlenmesi gerçekleĢtirilmektedir. Önümüzdeki 

güz döneminde açılacak olan kursa 24 öğretim üyesi Ģimdiden kaydını 

yaptırmıĢtır. Öğretim üyelerinin öz değerlendirmesi, geri bildirimleri ve izleme 
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görüĢmeleri ile kurs eğitim içeriği değerlendirilmektedir (Ekli; 2).  

AMACA YÖNELĠK PROGRAMLAR 

Ġzmir’de Eğitsel ĠĢbirliği Aracılığı ile Birinci Basamak Sağlık Hizmet 

Kalitesinin GeliĢtirilmesi Projesi (MATRA Projesi) Kapsamında Eğitici 

GeliĢimi Etkinlikleri: 

Bu kapsamda yürütülen eğitici geliĢimi etkinlikleri Ģunlardır: 

• 23-24 ġubat 2005 tarihinde Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nden 

Dr. Jan Joost Rethans‟ın katkısıyla düzenlenen “Simüle Hasta ile 

Eğitim” Kursu  

• 7-9 Haziran 2005‟te Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nden Dr. Jan 

Van Dalen‟in katkısıyla “Klinik Beceri Eğitimi” Kursu 

• 21-23 Haziran 2005‟te “Tıp Eğitiminde Erken Dönemde Hasta ile 

KarĢılaĢma Programı Tasarımı” Atölye ÇalıĢması  

• 11-14 Aralık 2005‟te Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nden Dr. 

Jan Van Dalen‟in katkısıyla “Hasta ile Eğitim” Kursu  

EÜTF Program DeğiĢimi kapsamındaki eğitici eğitimleri 

2002 - 2003 eğitim- öğretim yılında baĢlatılan program değiĢimi sürecinde 

2009 yılına kadar, 

1. Müfredat geliĢtirme (yarım günlük workshop, 14 kez tekrarlandı-

yaklaĢık 200 katılımcı)  

2. Öğrenim hedefi yazımı (yarım günlük workshop, 4 kez tekrarlandı- 

yaklaĢık 60 katılımcı) 

3. OSCE sınav gözetmenliği (yarım günlük workshop, 5 kez tekrarlandı-

yaklaĢık 120 katılımcı) 

4. Hasta görüĢmesi eğiticileri workshop uygulaması (1 günlük program, 4 

kez tekrarlandı-yaklaĢık 80 katılımcı) 

5. Ġlaç uygulamaları eğitici geliĢimi programı (1 günlük program, 2 kez 

tekrarlandı-16 katılımcı) 

Bu programların katılımcı sayısı toplamda 500 civarındadır.  

b. Eğitici gelişimi programı için ayrılan kaynakların tanımlanması ve 

yeterliliğin değerlendirilmesi  

Eğitici geliĢimi programları için en önemli kaynaklar öğretim üyelerinin bizzat 

kendileri ve Tıp Eğitimi AD öğretim üyeleridir. Basılı materyal ve kullanılan 
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kaynakçalar ve derslik-araç-gereç Tıp Eğitimi AD tarafından,  kurs sırasındaki 

çay, kahve gibi ikramlar Dekanlık tarafından karĢılanmaktadır. Ayrıca bir 

kaynak gerekmemektedir. 

Ekler  1. 2001-2002 yılları arasında yürütülen Ölçme-Değerlendirme kurslarına ait 

veriler 

2. 2010 Temel Eğitici GeliĢim Programı geri bildirim  formu 

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakülteleri akademik kadrolarının eğitici niteliklerini iyileĢtirmeye yönelik 

eğitici geliĢimi programlarını, belirli bir plan ve program dahilinde aĢamalı, 

sürekli ve kurumsal bir çerçevede sürdürmelidir. Eğitici geliĢimi programlarına 

katılım özendirilmeli, finansal ve idari destek sağlanmalıdır.  

Eğitici geliĢim programlarının etki ve etkinliği değerlendirilmelidir.  

Tıp Fakülteleri eğitimle ilgili belirledikleri görevler için belirli eğitim 

programlarına (sertifika, diploma v.b) katılım Ģartını bir kriter olarak 

kullanmalıdırlar.  

Açıklama  Etkili bir eğitim için alan bilgisi kadar eğitim programı geliĢtirme, değerlendirme ve 

öğretim yöntemleri konusunda da bilgi sahibi olmak gereklidir. Tıp fakültesi eğitim 

programının yürütülmesinde görev alan öğretim elemanları da bu donanıma sahip 

olmalıdır. Fakülteler öğretim elemanlarının bu donanıma sahip olması için gereken 

eğitimleri kendi bünyelerindeki birimlerden (Tıp Eğitimi Anabilim Dalı) ya da 

üniversitedeki (örn. Eğitim Fakültesi), diğer fakültelerdeki birimlerden destek alarak 

yürütmelidir. Bu eğitimler akademik kadronun eğitici özelliklerini yükseltmek, 

geliĢtirmek ve güncellemek üzere farklı hedef kitleler ve aĢamalar için tanımlanmalı, 

öğretim elemanlarının bu eğitimlere katılımı hem görev almada bir kriter hem de 

özendirici olma özelliklerini taĢımalıdır. Öğretim elemanlarının fakülte, ülke ya da 

uluslararası eğitici geliĢim programlarına katılımı özendirilmeli ve desteklenmelidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

Eğitici gelişim programları belirli bir plan ve program dahilinde sürekli ve 

kurumsal bir çerçevede yürütülmekte midir?  

Fakültemizdeki gereksinimler ve mevcut öğretim üyesi sayısı göz önünde 

bulundurularak programlar sürdürülmektedir. 2010 yılında baĢlatılan TEGP‟in 

her yıl 60 kontenjan ve 3 program halinde sürdürülmesi kararlaĢtırılmıĢtır. 

Talep doğrultusunda farklı seviyelerde programlar açılacaktır. 

Tıp fakültesi, öğretim elemanlarının eğitsel niteliklerini iyileştirmeye yönelik 

eğitici gelişimi programlarına katılımı finansal ve idari açıdan özendiriliyor 

ve destekliyor mu?  
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TEGP için kurs günlerinde idari izin verilmesi planlanmaktadır. Fakülte içi ve 

dıĢında düzenlenen bu tür programlara katılma durumunda idari izin 

verilmektedir. Fakültemiz bu tür eğitim programlarını kendi bünyesinde 

düzenleme imkanına sahip olduğu için, kurs katılımcıları için finansal destek 

gerekmemektedir. 

Eğitici gelişim programlarının etki ve etkinliği değerlendirilmekte midir?  

Eğitici geliĢim programlarının etki ve etkinliği değerlendirilmektedir. Bu 

amaçla geri bildirimler, yüz yüze görüĢme, kurs öncesi ve sonrası 

değerlendirme mekanizmaları kullanılmaktadır. 

Eğitimle ilgili belirli görevler için belirli eğitim programlarına (sertifika, 

diploma v.b) katılım şartı bir kriter olarak kullanılıyor mu?  

Fakültemizde eğitimle ilgili görevlendirmelerde belirli eğitim programlarına 

katılım Ģartı aranmamaktadır. 

Değerlendirme 

Metni  

c. Öğretim elemanlarının eğitsel niteliklerini geliştirmeye yönelik kurum 

dışındaki programlara katılımı için sağlanan idari, mali destekler, ilgili 

düzenlemeler ve kullanım durumu  

Öğretim elemanlarının eğitsel niteliklerini geliĢtirmeye yönelik kurum dıĢı 

programlara katılımlara iliĢkin mali destek verilmemektedir, ancak idari açıdan 

izinli sayılmalarına yönelik düzenlemeler mevcuttur. Bunun dıĢında, yukarıda 

bahsedilen eğitim programlarının yanı sıra fakülte / fakülte dıĢı yürütülen, ve 

eğitsel nitelikte olan deney hayvanları kullanım kursu, klinik araĢtırmalarda 

etik yaklaĢım kursu, araĢtırma, rasyonel ilaç kullanımı, iyi klinik uygulamalar 

gibi programların da eğitici geliĢim programları kapsamında incelenmesi 

gerektiğini düĢünüyoruz.  

d. Eğitimle ilgili görevlendirmelerde kriter olarak kabul edilen eğitimler ve 

gerekçeleri  

Fakültemizde eğitimle ilgili görevlendirmelerde belirli eğitim programlarına 

katılım Ģartı aranmayıp, görevin gerektirdiği alt yapı mevcudiyeti dikkate 

alınmaktadır. Ancak, iliĢkin görevlendirmelerde bu tip programlara katılım 

Ģartının 16.03.2010 tarihinde yeni belirlenen Ege Üniversitesi akademik atama 

ve yükseltme kriterlerinde Tıp Fakültesi için ek bir kriter olması 

planlanmaktadır. 
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Ekler  a. Fakültede yürütülen eğitici geliştirme programlarına ait belgeler  

3. 2010 Temel Eğitici GeliĢim Programı 

b. Fakültede yürütülen eğitici geliştirme programlarına katılan öğretim üyeleri 

listesi  

4. 2010 Temel Eğitici GeliĢim Programı katılım listesi 

c. Eğitimle ilgili görevlendirmeler için kullanılan kriterler-ölçütler 

Taslak bir ölçüt / kriter topluluğu henüz oluĢturulmamıĢtır. Ancak, akademik 

atama ve yükseltme kriterleri kapsamında fakültemize özgü ek bir kriter olarak 

bu tip kurslara katılım zorunluluğu konulmasından sonraki süreç içerisinde, 

söz konusu durumun değerlendirilmesi uygun olacaktır. 
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6.5.  Öğretim elemanlarının sürekli mesleksel geliĢimi  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri akademik kadrolarının bireysel ve sürekli mesleksel geliĢimlerini 

mutlaka özendirmeli ve desteklemelidir.  

Açıklama  Sürekli mesleksel geliĢim; mezuniyet öncesi tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimini 

tamamladıktan sonra baĢlayan ve her hekimin profesyonel çalıĢma hayatı boyunca 

devam eden, eğitim ve geliĢim dönemidir. Sağlık hizmeti kalitesi, hasta 

memnuniyeti, güncel bilimsel geliĢmelerin izlemi, eğitim ve tıp alanındaki mevcut 

mesleki bilgilerin geliĢmeler doğrultusunda güncellenmesi, toplumun 

gereksinimlerinin giderilmesi, sürekli mesleki geliĢim kapsamındadır. Sürekli 

mesleksel geliĢim programları arz talep dengesi doğrultusunda oluĢturulur. Tıp 

fakülteleri, akademik kadrolarının mesleksel geliĢimlerine yönelik nitelik ve 

niceliği amaca uygun olan sürekli mesleksel geliĢim programları tasarlamalı, ve bu 

programlara öğretim elemanlarının katılımını sağlamalı kendi dıĢında düzenlenen 

programlara katılımı özendirmeli ve desteklemelidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Tıp fakültesinin, akademik kadrolarına yönelik sürekli mesleksel gelişim 

programları var mıdır? Kaynak ayırmakta mıdır?  

Tıp fakültesi, akademik kadrolarının mesleksel geliĢimlerine yönelik nitelik ve 

niceliği amaca uygun olan sürekli mesleksel geliĢim programları uygulamakta ve 

bu programlara öğretim elemanlarının katılımını sağlamaktadır.  Kendi dıĢında 

düzenlenen programlara da katılımı özendirerek  desteklemektedir. Tüm bu 

faaliyetler için lojistik ve finansal  kaynak ayrılmaktadır. 

Değerlendirme 

Metni  

a. Fakültede yürütülen sürekli mesleksel gelişim programlarının akademik 

kadronun mesleksel gelişimine  etkileri, gereksinimlere uygunluğunun 

tanımlanması  

      Akademik kadrolara yönelik sürekli mesleksel geliĢim programları arz talep 

dengesi doğrultusunda oluĢturulmaktadır. Anabilim dalları bünyesinde belli 

konularda haftalık seminer ve makale saatleri programları yürütülmekle beraber 

daha büyük katılımlarla kongre, çalıĢtay ve sempozyumlara da yer verilmektedir. 

Fakülte bünyesinde 01 Eylül 2008 - 31 Ağustos 2009 tarihleri arasında 26 kongre, 

8 sempozyum ve 129 seminer gerçekleĢtirilmiĢtir (Ekli; 1). Bu programların yanı 

sıra Dekanlık tarafından düzenlenen AREL Laboratuar Güvenliği Sempozyumları, 

Kanser ÇalıĢtayı, AraĢtırıcı Eğitim Programları ve Ġyi Klinik Uygulamalar gibi 

sürekli mesleksel geliĢim programları bulunmaktadır (Ekli; 2). 



171 

 

       Sürekli mesleksel geliĢim programları,  akademik kadronun eğitim ve tıp 

alanındaki mevcut mesleki bilgilerini  bilimsel geliĢmeler  doğrultusunda 

güncellenmesine olanak sağlamaktadır. Bununla iliĢkili faaliyetler, toplum 

gereksinimlerinin karĢılanmasını, sağlık hizmeti kalitesi ve hasta memnuniyetini 

arttırmaktadır. Bu bağlamda sürekli mesleksel geliĢim programlarının etkileri 

fakülte stratejik hedefleri ile örtüĢmektedir. Konu ile ilgili stratejik amaçlar 

aĢağıda sıralanmıĢtır; 

Stratejik Amaç 1 : AraĢtırma Faaliyetlerinin GeliĢtirmek 

Hedef 1.1. 2012 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslarası projelerin %10 arttırılması 

ve AB araĢtırma projelerinin kriterlerine entegre olunması  

Stratejik Amaç 2: Yayınların Sayısını ve Niteliğini Arttırmak 

Hedef 2.1. 2012 yılı sonuna kadar üretilen bilimsel verilerin ulusal ve uluslararası 

kamu oyuna sunumunun % 5 oranında arttırılması  

Hedef 2.2. 2012 yılı sonuna kadar uluslararası bilimsel standartta yapılan 

yayınların % 5 oranında arttırılması 

Stratejik Amaç 6 : Nitelikli Öğretim Üyesi YetiĢtirmek 

Hedef 6.1. 2012 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının kiĢisel geliĢim ve 

mesleksel becerilerinin arttırılması için yılda üç kez eğitim semineri düzenlenmesi  

Stratejik Amaç 7: AB Eğitim Programlarına Entegre Olmak  

Hedef 7.1. 2012 yılı sonuna kadar uluslararası değiĢim ya da araĢtırmacı yetiĢtirme 

programları çerçevesinde görevlendirilen araĢtırmacıların sayısının arttırılması 

Stratejik Amaç 8 : Yurt içi ve yurt dıĢı üniversiteler ile iĢbirliğini geliĢtirmek 

Hedef 8.1.  2012 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt 

dıĢında olmak üzere kısa veya uzun süreli eğitim ve araĢtırma faaliyetlerine 

katılımlarının % 20 arttırılması) 

Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleĢtirilen sürekli mesleksel geliĢim programları 

arz talep doğrultusunda gerçekleĢtirildiğinden gereksinimlere uygun olarak 

değerlendirilmiĢtir. Bilimsel araĢtırma projeleri açısından değerlendirildiğinde 

2010 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma Projeleri Alt Komisyonuna 

yapılan baĢvurulardan 21 alt yapı, 13 doktora, 3 yüksek lisans, 20 araĢtırma 

projesine finansal ve lojistik destek verilmiĢtir (Ekli; 3). 
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b. Sürekli mesleksel gelişim programları için ayrılan kaynakların tanımlanması 

ve yeterliliğin değerlendirilmesi  

Tıp fakültesi bünyesinde düzenlenen sürekli mesleksel geliĢim programları arz 

talep doğrultusunda planlandığı için, her yıl düzenli olarak gereksinime göre mali 

destek verilmekte, bunun yanı sıra toplantılar için lojistik destek sağlanmaktadır. 

Fakülte içerisinde bulunan Muhittin Erel Amfisinde 370 kiĢiye kadar olan 

toplantılar yapılabilmektedir, daha büyük toplantılar için üniversiteye bağlı 

Atatürk Kültür Merkezi ve tören Ģölen alanı kullanılmaktadır.  Kurum dıĢında 

düzenlenen kongre, çalıĢtay, sempozyum ve benzeri etkinliklere katılımın 

desteklenmesine iliĢkin düzenlemeler yapılmıĢ olup, yurt içi yolluk ve yevmiyeli 

görevlendirmelerde döner sermaye bütçesinden ödenecek yolluk ücretleri yasal 

miktar olarak belirlenmiĢ, yurt dıĢı yolluk ve yevmiyeli ücretlerinde ise artıĢa 

gidilmiĢtir.  Aynı zamanda uluslararası yayınlar için verilen katkı payları 2010 yılı 

baĢında arttırılmıĢtır (Ekli; 4). Bunların dıĢında kütüphane hizmetlerinin 

arttırılabilmesi için giriĢimlerde bulunulmuĢtur.  2008'de 23.000 TL'lik, 2010 

yılında 31.200 TL'lik kitap (660 adet) alımı gerçekleĢtirilmiĢtir. 2009‟da Cochrane 

veri tabanı Rektörlük tarafından satın alınmıĢ ve ücretsiz kullanıma açılmıĢtır.  

Sürekli mesleksel geliĢim programlarına ayrılan kaynakların yeterliliği 

değerlendirildiğinde lojistik olarak sağlanan destekler yeterli bulunmuĢ ancak 

finansal kaynaklar yeterli görülmemektedir. Bu konuya ait öneriler GeliĢim 

standardında belirtilmiĢtir.  

Ekler  1. Ege Ü. Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Faaliyet Raporu (01 Eylül 2008 - 31 

Ağustos 2009) 

2. AraĢtırıcı Eğitim Programı Daveti, Klinik AraĢtırmalarda Etik YaklaĢım Kurs 

Programı, AREL Laboratuvar Güvenliği Sempozyumu Duyurusu, Bilimsel Vizyon 

Günleri daveti, Kanser ÇalıĢtayı 

3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma Projeleri Alt Komisyon yazısı 

4. Yurt içi ve yurt dıĢı yolluklu yevmiyeli görevlendirilmelerinde döner sermaye 

bütçesinden ayrılacak ücrete dair tıp fakültesi yönetim kurulu kararı 

5. Uluslararası yayınlar için ödenecek döner sermaye katkısına dair yönetim kurulu 

kararı  

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakülteleri akademik kadrolarının sürekli mesleksel geliĢim etkinliklerine 

katılmaları için idari ve ekonomik desteği kurumsal bir çerçevede sürdürmelidir.  
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Açıklama  Tıp fakülteleri öğretim elemanlarının sürekli mesleksel geliĢime yönelik seminer, 

toplantı, çalıĢtay, kongre, sempozyum ve benzeri etkinliklere katılımını 

belirleyeceği esaslar çerçevesinde idari ve ekonomik açıdan desteklemeli ve bu 

eğitimlere katılımı özendirmelidir.  

 

Değerlendirme 

Sorusu  

Tıp fakültesi, akademik kadrolarını, sürekli mesleksel gelişim programlarına 

katılım konusunda özendiriyor, idari ve ekonomik destek sağlıyor mu?  

Tıp fakültesi akademik kadrolarını sürekli mesleksel geliĢim programlarına katılım 

konusunda özendirmekte, idari ve ekonomik destek sağlamaktadır. 

Değerlendirme 

Metni  

Öğretim elemanlarının sürekli mesleksel gelişim programlarına katılımlarında 

sağlanan idari ve mali destekler, ilgili düzenlemeler ve kullanım durumu  

Öğretim elemanlarının sürekli mesleksel geliĢim programlarına katılım konusunda 

yurtiçi programlarda sınırsız, yurt dıĢı programlarda ise bildirili sınırsız, bildirisiz 

2 toplantıya kadar idari izin verilmektedir.  

Yurt içi ve yurt dıĢı bildirilerde poster basımları için Bilgi ĠletiĢim Teknolojileri 

AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (BĠTAM) ücretsiz destek vermektedir.  

2010 yılı için yurt içi toplantılar için yolluk yevmiye katkıları yasal miktarla sınırlı 

kalmıĢ, yurt dıĢı toplantılar için ise yolluk yevmiye ücretlerinde artıĢa gidilmiĢtir 

(Ekli; 4).  

2009 yılında yolluklu yevmiyeli görevlendirmeler  yurt içi 304, yurt dıĢı 98 adet 

gerçekleĢtirilmiĢtir; yolluksuz yevmiyesiz görevlendirmelerin sayısı ise yurt içi 

programlar için 584, yurt dıĢı programlar için 1187'dir. Bu görevlendirmeler için 

Döner Sermaye bütçesinden öngörülen mali bütçenin aĢılmadığı için yeterli olarak 

değerlendirilmiĢtir. 

Sürekli mesleksel geliĢim programları kapsamında bakıldığında  lojistik desteğin 

yeterli olduğu , finansal desteğin bazı konularda yetersiz kaldığı görülmüĢtür. 

Özellikle okyanus aĢırı programlara katılım desteğinde ve sözlü bildirilerde verilen 

finansal desteğin imkanların elverdiği ölçüde arttırılabileceği düĢünülmüĢtür. 

Ekler  6.5. 4. ekte belirtilen, Yurt içi ve yurt dıĢı yolluklu yevmiyeli 

görevlendirilmelerinde döner sermaye bütçesinden ayrılacak ücrete dair tıp 

fakültesi yönetim kurulu kararı 

 

 

 



174 

 

7. EĞĠTSEL KAYNAK VE OLANAKLAR 

 

Bu baĢlık altında 5 temel ve 4 geliĢim standardı yer almaktadır. 

 

Temel standartları karĢıladığımızı, geliĢim standartlarını da önemli ölçüde karĢıladığımızı 

düĢünüyoruz. 

Akademik birim, altyapı ve olanaklar konusunda güçlü bir akademik kadro, eğitim alanları ve 

teknik donanımın olduğu görülmüĢtür. 

Toplumun öncelikli sağlık sorunlarını temel alarak oluĢturulan yatay-dikey eğitim modelinin 

gereği olan çok çeĢitli eğitim yöntemlerine uygun yetkin bir kadro ve donanım vardır. 

Beceri, bilgisayar ve simüle hasta laboratuvarları güçlü yönleri oluĢturmaktadır. 

Öğrenci sayısının yüksek olması ve ders saatlerinin çok olmasına karĢın, deneyimli, yetkin 

kadro ile sorunun üstesinden gelinmeye çalıĢılmaktadır. 

Sağlık Ocaklarının kaldırılması, önceden uygulanmakta olan ve erken dönemde baĢlayan 

birinci basamak ve alan eğitimlerini kısıtlamaktadır. Belediye sağlık merkezleri gibi 

kurumlarda eğitimi sürdürmek için anlaĢmalar yapılmaktadır. 

Ege Üniversitesi hastanesinin yatak ve poliklinik kapasitesinin yüksekliği, hasta çeĢitliliğinin 

olması klinik eğitimlerde avantaj sağlamaktadır. 

Öğrencilerin bilimsel aktivitelere ve araĢtırma ortamlarına katılmaları için destek olunmaya 

çalıĢılmaktadır. Ancak maddi kaynak sıkıntısı bu konudaki sınırlılık yaratabilmektedir. 

Eğitime ayrılmıĢ düzenli ve yeterli bütçe olmaması, ileriye dönük mali planlamalarda zorluk 

yaratmaktadır. 

Ege Üniversitesi Erasmus Hayat Boyu Öğrenme programına 2003-2004 yılında katılmıĢtır. 

Öğrenci değiĢim programını baĢarıyla yürütmektedir. Ders verme hareket programına da 

katılmaya baĢlamıĢtır. 
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7. EĞĠTSEL KAYNAK VE OLANAKLAR  

Bu baĢlık altında 5 temel ve 4 geliĢim standardı yer almaktadır. 

7.1.  Akademik birim, altyapı ve olanaklar  

Temel 

Standart  

Tıp fakültelerinin uyguladıkları eğitim programlarına uygun öğrenme ortamı alt 

yapısı ve olanakları ile temel akademik birimler bulunmalıdır.  

Açıklama  Eğitim programının amaçlandığı gibi uygulanabilmesi için eğitim ortamı hem 

öğretim elemanları hem de öğrenciler için yeterli olacak biçimde planlanmalıdır. 

Bu ortamlar zaman içinde ortaya çıkacak gereksinimlere uygun hale getirilebilir 

olarak planlanmalı ve gerektiğinde ihtiyaca yanıt verecek Ģekilde 

geliĢtirilebilmelidir. Öğrenme ortamları derslikler, küçük grup çalıĢmalarının 

yapılabileceği odalar, laboratuvarlar, kütüphane, bilgi teknolojisi ile ilgili birimler 

ve dinlenme-sosyal etkinliklerle ilgili ortamları kapsamalıdır. Her bir birim hem 

öğrenci ve öğretim elemanı sayısı hem de eğitim modelinin özellikleri dikkate 

alınarak planlanmalıdır. Tıp fakülteleri, eğitim programlarının gerektirdiği 

akademik yapılanmaları (koordinatörlük, ders kurulu/staj/blok kurulları) kurmuĢ 

ve temel tıp bilimleri, dahili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimleri bölümlerine bağlı 

akademik örgütlenme yapısını Ulusal Çekirdek Müfredatını (ÇEP) 

gerçekleĢtirebilecek düzeyde yapılandırmıĢ olmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Tıp fakültesinde temel tıp bilimleri, dahili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimleri 

bölümlerine bağlı akademik örgütlenme yapısı, Ulusal Çekirdek Müfredat’ı 

(ÇEP) da gözetecek şekilde uyguladığı eğitim programını gerçekleştirebilecek 

düzeyde yapılandırılmış mıdır?  

Akademik örgütlenme, mezuniyet öncesi Tıp eğitim programı, Ulusal Çekirdek 

Müfredatı (ÇEP) gözetilerek yapılanmıĢ ve uygulanmaktadır (bkz. Eğitim 

Programı; 2.1). (Ekler; 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4) 

Bu programı gerçekleĢtirebilecek düzeyde öğretim üyesi kadrosu bulunmaktadır 

ve örgütlenme sağlanmıĢtır (bkz. Değerlendirme metni). 

 • 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 v.b.) nelerdir?  

Derslikler: Toplam 2248 kiĢilik amfiler ve bu amfilerde 10 yazı tahtası, 5 PC ve 

Barkovizyon bulunmaktadır.  (Ekli; 7.1.5). Her amfi ve dershanede birer adet 
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barkovizyon, PC ve 1-2 Adet yazı tahtası bulunmaktadır.  

Recep Egemen Amfisi (1 sınıflar için ), Necati Akgün Amfisi (Amfi A), 2 sınıflar 

Hakkı Bilgehan Amfisi (Amfi B) 3 sınıflar için kullanılmaktadır ve % 100 

gereksinimi karĢılamaktadır.  Amfi  C ve  Amfi D 4 sınıftaki Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları ve Ġç Hastalıklarının staj gruplarının teorik dersleri için 

kullanılmaktadır (gruplar  yaklaĢık 100er  kiĢi).  Diğer Stajların teorik dersleri, 

uygulamaları Anabilimi Dalları içindeki dersliklerde  verilmektedir  (Ek 7.1.6) . 

Her derslikte PC ve barkovizyon ve tahta gereksinimini karĢılanmıĢtır.  

Laboratuvar ve maketler- 

Mikroskobi Salonları (Derslikler Binası) : 4  laboratuvarda 297 adet mikroskop 

bulunmaktadır  (Multi-1  Lab 100 oturma kapasiteli 14 mikroskop, Multi -2 Lab 

100 oturma kapasiteli 14 mikroskop, Mikroskobi Salonu 200 oturma 

kapasiteli  169 +100 adet mikroskop bulundurmaktadır.  Laboratuvar ve 

mikroskoplar gereksinimi tam olarak karĢılamaktadır (Ek 7.1.6)  

Simüle Hasta Laboratuarı: BeĢ eğitim odası (poliklinik odası Ģeklinde 

tasarlanmıĢ), 1 kumanda-koordinasyon merkezi, 8 bilgisayar, 1 yazıcı  (Ek 7.1.7)  

Mesleksel Beceri Laboratuvarı; iki büyük salon, 9 eğitim odası, 1 eğitim 

malzemeleri deposu (Ek 7.1. 8) 

Kütüphane: 

 Merkez Kütüphane (Üniversite Kampusu) ; 750 m
2
 kapalı alanı olan Basımevi 

atölyesi ve ArĢiv Ġstatistik Yayınlar Hizmet Biriminden oluĢmaktadır. Ege 

Üniversitesi Merkez Kütüphanesi; 140.000 cilt kitap, 43.129 elektronik kitap ve 

yıllık 449 basılı ve 39.054 elektronik derginin yanında 35 adet veri tabanı ve 600 

internet eriĢim noktası ve kablosuz  eriĢimi ile aynı anda 1.500 kiĢiye hizmet 

verebilmektedir. Üniversitemizin öğretim elemanları ve öğrencileri, 

kütüphanemizin elektronik bilgi kaynaklarına evlerinden de eriĢim 

sağlayabilmekte ve literatür tarayabilmektedirler (http://kutuphane.ege.edu.tr/). 

Tıp Fakültesi Kütüphanesi (Hastane alanı) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kütüphanesi 1.200 m² kullanım alanı, yaklaĢık 500 kiĢilik oturma kapasitesi , 

koleksiyonu ve elektronik güvenlik sistemi, 20 adet internet bağlantılı bilgisayar 

salonu ve kablosuz ağ bağlantısı ile haftada 102 saat kesintisiz hizmet 

vermektedir (Ek-7.1.9) 

Güvenlik:  Kampus genelinde 368 kiĢiden oluĢan personeli, 1 devriye aracı, 5 

http://www.kutuphane.ege.edu.tr/
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yaya devriye ekibi, 5 motorize tim, kampus ve Tıp Fakültesi Hastanesi‟nde ikisi 

merkez ofis olmak üzere toplam  41 adet güvenlik noktası ile 7 gün 24 saat 

kesintisiz hizmet vermektedir. Tıp Fakültesi  Hastanesinin ve çevresinin güvenlik  

hizmetleri 4 gurup halinde, 24 saat sistemine göre çalıĢan 65 kiĢi ve toplamda 99 

kiĢi ile  sağlanmaktadır.  

(Kaynak http://www.ege.edu.tr/pdf/2009ozdegerlendirme_raporu.pdf)  

Spor Alanları; 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı; Üniversitemiz öğrencileri ile 

akademik ve idari personelin sağlık hizmetlerini, öğrencilerin beslenme, barınma, 

sosyal, kültürel, danıĢma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karĢılamakla 

görevlidir.Üniversitede spor alanları 13.475 m2, kafeteryalar 13.426 m2 yer 

kaplamaktadır.  

Prof. Dr. Sermet Akgün Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu 

Büyük Spor Salonu: Uluslararası basketbol ve hentbol müsabakalarında 

kullanılabilecek standartlarda 3150 seyirci kapasiteli 1 adet müsabaka salonu, 

voleybol antrenman salonu, basketbol antrenman salonu, jimnastik, aerobik, step 

ve dans çalıĢmaları için 2 adet antrenman salonu, 6 masa kapasiteli masa tenisi 

salonu ve kondisyon salonu bulunmaktadır. 

Tenis kortları : Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığına bağlı Tıp Fakültesi 

Tenis Kortlarında 5 adet sentetik zemin (cushion) ve Kampus Tenis Kortlarında 3 

adet asfalt zemin olmak üzere toplam 8 tenis kortu üniversitemiz personeline, 

öğrencilerimize ve halka hizmet vermektedir. Tıp Fakültesi Tenis Kortları Tıp 

Fakültesinin arkasında, Kampus Tenis Kortları ise Kimya Mühendisliği 

Fakültesinin önünde yer almaktadır. Her iki tesiste de soyunma odaları ve duĢ 

bulunmaktadır. DuĢlarda sıcak su mevcuttur. Tesisler civarında kafeteryalar 

vardır.  

Atletizm pisti Kampus içindeki Spor Salonu ve Olimpik Kapalı Yüzme 

Havuzunun yanında bulunan Atletizm sahası IAF sertifikalı, uluslararası 

müsabakaların yapılabileceği standartlardadır. 8 kulvarlı tartan pistiyle ve çim 

zeminiyle sırıkla atlama, cirit ve gülle atma çalıĢmaları gibi atletizm çalıĢmaları 

ve uygulamalı beden eğitimi derslerinde kullanılmaktadır.  

50. Yıl Spor Salonu Ege Üniversitesi 50.Yıl Spor Salonu basketbol, voleybol ve 

hentbol müsabakaları için uluslararası standartlardadır. Üniversitemiz fakülte ve 

http://www.ege.edu.tr/pdf/2009ozdegerlendirme_raporu.pdf
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yüksekokullarının spor faaliyetleri ve antrenmanları için faydalanılan bu salon 

1000 seyirci kapasitesine sahiptir. Binanın giriĢ katında protokol bekleme salonu, 

yukarıda 400 kiĢilik fuaye (bekleme) salonu yer almakta ve salonda yüz kiĢilik 

basın ve protokol tribünleri bulunmaktadır. 

Küçük spor salonu; 250 kiĢi kapasiteli Küçük Spor Salonu antrenman amaçlı bir 

adet voleybol salonuyla fakülte ve yüksekokulların idman ve maçları, BESYO 

dersleri ile öğrenci topluluklarının çalıĢmaları ve benzeri çalıĢmalara hizmet 

etmektedir.  

Futbol sahaları: 1 Nolu Çim Saha (Merkez Çim Saha) : Standart ölçülerde futbol 

sahası .2 Nolu Çim Saha (Mazhar Zorlu Çim Sahası) (68m x 37m ölçülerinde, 3 

Nolu Çim Saha (70m x 45m ölçülerinde) 

Açık spor alanı:  1 basketbol, 1 voleybol sahasından oluĢan Açık Spor Alanı Fen 

Fakültesi Dekanlık binasının karĢısında yer almaktadır. Sahalar ücretsiz olarak 

herkesin kullanımına açıktır.   

KoĢu parkurları:AğaçlandırılmıĢ alan içerisinde yer alır. Toprak zeminden 

oluĢur.Ücretsiz olarak herkesin kullanımına açıktır.   

KoĢu parkuru (E.Ü. Hastane arkası)   Sağlıklı YaĢam KoĢu Parkuru (E.Ü. Büyük 

Spor Salonu Arkası)   

• Tıp fakültesinin öğrencilerin kullanımına açık olan bilgi ve iletişim 

teknolojisi (bilgisayar ve internet, elektronik kaynaklar) altyapı ve olanakları 

nasıldır?  

Kütüphanede 20 adet internet bağlantılı bilgisayar salonu ve kablosuz ağ 

bağlantısı ile haftada 102 saat kesintisiz hizmet vermektedir (Ek-7.1.9). 

 

Değerlendirme 

Metni  

a. Fakültenin akademik örgütlenme yapısı ve bu örgütlenmeye bağlı eğitici 

insangücü niteliklerinin tanımlanarak, uygulanan eğitim programını 

gerçekleştirebilecek sayı ve nitelikte bir örgütlenme ile eğitici insan gücü 

yapılanması olduğunun gösterilmesi  

Eğitim Kadrosu: 

Fakültede Bulunan Öğretim Üyesi, Uzman AraĢtırma Görevlisi  Sayısı: 

Profesör (284), Doçent (114), Yardımcı Doçent (40), Öğretim Görevlisi (11), 

2547 Uzman (58), 657 Uzman  (15), BaĢhekimlik 657 Uzman (55)AraĢtırma 

Görevlisi (Tıpta uzmanlık öğrencisi) (503)  

2008-2009  Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyeti İle İlgili Genel Değerlendirme Raporu,  
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www.ege.edu.tr) 

Fakültemizde mezuniyet öncesi Tıp eğitimi programının yapılanması ÖDR bölüm 

2.1.‟de açıklanmıĢtır. (bkz. Ek 7.1.1, 2,3,4) 

Fakültemizde temel tıp eğitimi (ilk üç sınıf) öğrenci baĢına 2190 kuramsal ve 822 

uygulamadan oluĢan toplam 3012 ders saati içermektedir. 

Stajlarda; dördüncü sınıfta 594 kuramsal ve 665 klinik uygulama/hasta baĢı 

eğitim (toplam 1259 saat), beĢinci sınıfta 632 kuramsal ve 783 klinik 

uygulama/hasta baĢı eğitim (toplam 1415 saat) olmak üzere toplam 2674 ders 

saati içermektedir. Nöbetler bu toplamın dıĢındadır. Altıncı sınıfta intörnlük 

kapsamında sadece klinik uygulamalar vardır. 

Bu eğitim programını yürüten Anabilim Dallarının Yapılanması ve Öğretim 

Üyesi Sayıları aşağıda açıklanmaktadır. Eğitim programını karşılayacak 

yapılanma bulunmaktadır.  
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EGE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ  

  

ABD PROF DOÇ 
YRD 
DOÇ 

ÖĞR. 
GÖR. 

UZMAN ARġ. 
GÖR 

TOP 

2547 657 HAST 

1 
Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon ABD 

11 4     2 5 10 32 
64 

2 
Kalp Damar Cerrahisi 
ABD 

8 2         3 16 29 

3 Üroloji ABD 9       2     8 19 

4 Göz Hastalıkları ABD 5 4         2 13 24 

5 
Plastik Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi ABD 

4 1           7 12 

6 Patoloji ABD 6 3 3   2     11 25 

7 
Ortopedi ve 
Travmatoloji ABD 

12       2 1 1 12 28 

8 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum ABD 

14 4 2   
3     

25 
48 

9 Genel Cerrahi ABD 13 1 2   1 3 1 20 41 

1
0 

Göğüs Cerrahisi ABD 1 1     2     6 
10 

1
1 

Çocuk Cerrahisi ABD 4 3           8 
15 

1
2 

Kulak Burun Boğaz 
ABD 

6 1 2   
1     

14 
24 

1
3 

NöroĢirürji ABD 8 2     1     9 
20 

CERRAHĠ TIP 
BĠL.TOPLAMI 

101 26 9   16 9 17 181 359 

1 Ġç Hastalıkları ABD 30 12 3   11 2 5 75 138 

2 Spor Hekimliği ABD 3 2           3 8 

3 Kardiyoloji ABD  13 3 1         17 34 

4 Tıbbi Genetik ABD 1   2   1     8 12 

5 Çocuk Psikiyatrisi ABD 2 3 1   1   1 10 18 

6 Nükleer Tıp ABD 4 2 1       5 7 19 

7 
Göğüs Hastalıkları 
ABD 

7 3 1   2   1 14 28 

8 Psikiyatri ABD 8 6     2   4 20 40 

9 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları ABD 

24 15 1   5 1 2 44 
92 

1
0 

Radyasyon Onkolojisi 
ABD 

5 2 1 4 2     8 
22 

1
1 

Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon ABD 

5 2 1   
    1 

16 
25 

1
2 

Radyodiagnostik ABD 11 4     
4 

1 4 16 
40 

1
3 

Nöroloji ABD 12 2         2 15 
31 

1
4 

Dermatoloji ABD 6       
  1 3 7 17 

1
5 

Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Kl. Mikr. ABD 

4 2     
1   2 8 17 

1
6 

Halk Sağlığı ABD  4 1 3 2 
1   1 

5 
17 

1
7 

Adli Tıp ABD 1 2 1   
      

6 
10 
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1
8 

Acil Tıp ABD         
4     

15 
19 

1
9 

Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji ABD 

3 3 2   
1     

3 
12 

DAHĠLĠ TIP BĠL. TOPLAMI 143 64 18 6 35 5 31 297 599 

1 Tıbbi Biyoloji ABD 1 1 2   1     2 7 

2 Fizyoloji ABD 4 3 1 1     1 2 12 

3 Anatomi ABD 6 5     1   1   13 

4 
Biyoistatistik ve Tıbbi 
BiliĢim ABD 

  1 1 3     1   6 

5 
Mikrobiyoloji ve Klinik 
Mikrobiyoloji ABD  

8 6           7 21 

6 Parazitoloji ABD 9 1         2   12 

7 Tıp Eğitimi ABD   1 4     1     6 

8 Biyokimya ABD 10 4     4   2 12 32 

9 
Histoloji ve Embriyoloji 
ABD 

2 2 2   1     3 10 

1
0 

Deontoloji ve Tıp Tarihi 
ABD 

    1           
1 

1
1 

Biyofizik ABD     2 1 
        3 

TEMEL TIP BĠL. TOPLAMI 40 24 13 5 7 1 7 26 123 

GENEL TOPLAM 284 114 40 11 58 15 55 503 1080 

 

Eğitim Ġle Ġlgili Kurul ve Komisyonlarda Akademik Kadronun 

örgütlenmesi.  

I. Eğitim Komisyonu , Dekan, Dekan Yardımcısı, Temel Bilimler Koordinatörü, 

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı BaĢkanı, E1B1, E2B1, E2B3, E2B4, E3B1, E4B1, 

E4B2, E4B3, E4B4 Yürütme Kurulu BaĢkanları, 4.  5. ve 6 sınıf  Sınıf Staj 

Koordinatörleri, Toplum Sağlığı Alan, Etik Hukuk ve Beceri Dikey Koridor 

BaĢkanları, GeliĢim Sınav Komisyonu BaĢkanı ve Özel ÇalıĢma Modülleri 

Koordinatöründen oluĢmaktadır.  

II.ÖÇM Yürütme Kurulu: Ġnternet sitesi: http://ocmmed.ege.edu.tr 

III.GeliĢim Sınavı Komisyonu : http://www.gsk.med.ege.edu.tr/ 

IV.Blok Yürütme Kurulları: (Eğitim Programı Kitabı ve Blok kılavuzları) 

a. Evre 1 Blok 1 Blok Yürütme Kurulu:  Anatomi, Fizyoloji, T. Biyokimya, 

Tıbbi Biyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıp Eğitimi, Biyofizik, Halk 

Sağlığı, Biyoistatistik ve Tıbbi BiliĢim Ana bilim Dallarının temsilcileri. 

b. Evre 2 Blok 1 Blok Yürütme Kurulu: Halk Sağlığı, Fizyoloji T. Biyokimya, 

Anatomi, Biyofizik, Histoloji ve Embriyoloji, Tıp Eğitimi Anabilim 

Dallarından temsilciler 

c. Evre 2 Blok 2 Blok Yürütme Kurulu: Fizyoloji, Anatomi, T. Biyokimya, 
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Histoloji ve Embriyoloji, Halk Sağlığı, Tıp Eğitimi Anabilim Dallarından 

temsilciler 

d. Evre 2 Blok 3 Blok Yürütme Kurulu: Anatomi,  Histoloji ve Embriyoloji, 

Fizyoloji, Nöroloji, Psikiyatri, Biyokimya, Halk Sağlığı, Tıp Eğitimi 

Anabilim Dallarından  temsilciler 

e. Evre 2 Blok 4 Blok Yürütme Kurulu: Anatomi, Psikiyatri, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları, T. Biyokimya, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji, Halk Sağlığı, Kadın 

Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Psikiyatrisi,   Histoloji ve Embriyoloji 

Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik, Tıp Eğitimi Anabilim Dallarından  temsilciler 

f. Evre 3 Blok 1 Blok Yürütme Kurulu: T. Farmakoloji , Tıbbi Mikrobiyoloji, 

Tıbbi Patoloji ,  Radyodiagnostik, Biyokimya, Ġç Hastalıkları, Tıbbi Genetik, 

Halk Sağlığı, Tıp Eğitimi Anabilim Dallarından  temsilciler 

g.Evre 4 Blok 1 Blok Yürütme Kurulu: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, T. 

Farmakoloji, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları , Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları, Ġç Hastalıkları, T. Patoloji, Kardiyoloji, Tıp Eğitimi Anabilim  

Dallarından  temsilciler 

h.Evre 4 Blok 2 Blok Yürütme Kurulu: Ġç Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji , 

Tıbbi Biyokimya, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, T. Patoloji, Halk Sağlığı, 

Tıp Eğitimi Anabilim Dalları temsilcileri  

i. Evre 4 Blok 3 Blok Yürütme Kurulu:  Nöroloji, T. Patoloji, Psikiyatri , 

NöroĢirürji, Dermatoloji, Ġç Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Tıbbi 

Mikrobiyoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,  Tıbbi Farmakoloji, Göz, 

Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Halk Sağlığı, 

Tıbbi Genetik, Tıp Eğitimi Anabilim Dallarından  temsilciler 

j. Evre 4 Blok 4 Blok Yürütme Kurulu: Tıbbi Farmakoloji,Tıbbi Genetik, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Biyokimya, Üroloji, Çocuk Psikiyatrisi,  

Ġç Hastalıkları, Tıbbi Patoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tıbbi 

Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tıp Eğitimi Anabilim 

Dallarından  temsilciler 

V. ERASMUS Seçim Komisyonu:  Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı   ve  

Tıp Fakültesi Koordinatörü ve üyeler 

VI. Öğrenci Toplulukları Komisyonu (ÖTK): Her topluluk için bir danıĢman 

öğretim üyesi bulunmaktadır (onbir; ayrıca kurulma aĢamasında olanlar var). 

Öğrenci Toplulukları Komisyonu ise tüm öğrenci topluluklarının 
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koordinasyonunu sağlayan, karar verici bir organdır; beĢ öğretim üyesi görev 

almaktadır. 

(http://www.otk.med.ege.edu.tr/) 

b. Klinik eğitim ortamı dışında tıp fakültesinde yer alan derslikler (amfi, 

dershane, PDÖ odası v.b) ve ders aracı gereksinimi ile karşılanma düzeyi  

Ders araç ve gereçleri gereksinimi sayı olarak tam karĢılayabilmektedir. 

Kapasiteyi arttırmak, kullanım olanaklarını arttırmak ve yeni projeleri 

baĢlatabilmek için Öğrenim Kaynakları Merkezi binası inĢa edilmektedir. 

c. Tıp fakültesinde yer alan ve öğrenci eğitiminde kullanılan temel bilim, 

multidisipliner laboratuvar ve kadavra dahil eğitim araçlarının gereksinimi ile 

karşılanma düzeyi  

Mikroskobi Salonları (Derslikler Binası) : 297 adet mikroskop 4  labotatuvarda 

Bulunmaktadır  (Multi-1  Lab 100 oturma kapasiteli 14 mikroskop, Multi -2 

Lab100 oturma kapasiteli 14 mikroskop , Mikroskobi Salonu 200 oturma 

kapasiteli  169 +100 adet mikroskop içermektedir.  Laboratuvar ve mikroskoplar 

gereksinimi tam olarak karĢılamaktadır (Ek-7.1.6). 

d. Tıp fakültesinde yer alan beceri eğitimi laboratuvarlarının ve araçlarının 

durumu, kullanımları (hangi sınıflarda, ne oranda, ne amaçla, kime bağlı, 

eğiticileri kim, varsa simüle/standardize hastaların nasıl bulunduğu) ile 

gereksinimin karşılanma düzeyi  

Simüle Hasta Laboratuvarı: BeĢ eğitim odası (poliklinik odası Ģeklinde 

tasarlanmıĢ), 1 kumanda-koordinasyon merkezi, 8 bilgisayar, 1 yazıcı  (Ek 7.1.7)  

Mesleksel Beceri Laboratuvarı; 2 Büyük salon, 9 eğitim odası, 1 eğitim 

malzemeleri deposu (Ek 7.18) 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde Simüle hasta ihtiyacını karĢılamak üzere her 

yıl Eylül ve Ekim aylarında Ege Üniversitesi Hastanesi ve kampüsüne bu konuya 

iliĢkin bir duyuru yapılmaktadır. Simüle hasta olmak isteyen kiĢiler baĢvurularını 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı‟na yapmaktadır. Yazılı 

baĢvurular Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından 

değerlendirildikten sonra adaylardan uygun bulunanlar görüĢme için Tıp Eğitimi 

Anabilim Dalı‟na davet edilmektedir. GörüĢme sonrası kabul edilen adaylar 

Simüle hasta eğitim programına alınmaktadır. 

Mezuniyet öncesi eğitim programındaki beceri eğitimleri Beceri 

Laboratuvarı‟nda Tıp Eğitimi Anabilim Dalının eğitim organizasyonunu 

http://www.otk.med.ege.edu.tr/
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sorumluluğunda aĢağıdaki tabloda açıklanan eğitici ekiple yürütülmektedir. 

Anabilim Dalı 

Eğitimin 

verildiği  

Evre-Blok 

Beceri baĢlığı Süre  

Tıp Eğitimi AD. 

Evre1 – Blok1 

Evre1 – Blok1 

Evre2 – Blok4 

Evre2 – Blok1  

Evre2 – Blok1 

Evre3 – Blok1 

Evre2 – Blok2 

Evre2 – Blok2 

Ġzolasyon yöntemleri 

Etkin öğrenme 

ĠletiĢim becerileri 

Temel YaĢam Desteği 

Kanama Kontrolü  

Ġlaç uygulamaları  

Beden sıcaklığı 

Nazogastrik sonda uygulama 

2 oturum 

5 oturum 

5 oturum 

8 oturum 

1 oturum 

5 oturum 

1 oturum 

1 oturum 

Tıp Eğitimi AD. 
Evre3 

Evre4 

Simüle hasta görüĢmesi 

geribildirim oturumları 

12 oturum 

7 oturum 

Anestezi ve 

Reanimasyon 

AD 

Evre2 – Blok1 

Evre4-Blok1 

Temel YaĢam Desteği 

Entübasyon 

8 oturum 

1 oturum 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları AD 
Evre2 – Blok4 Neonatal Resüsitasyon 2 oturum 

Farmakoloji AD Evre3 – Blok1 Ġlaç uygulamaları 5 oturum 

Çocuk Cerrahisi 

AD 
Evre3 – Blok1 Küçük müdahale becerileri  2 oturum 

Nükleer Tıp AD Evre3 – Blok1 Nükleer Tıp yöntemleri 1 oturum 

Radyoloji AD Evre3 – Blok1 Ġ.R.Görüntüleme yöntemleri 2 oturum 

Göğüs 

Hastalıkları AD 
Evre4 – Blok1 Solunum sesleri oskültasyonu 1 oturum 

Kardiyoloji AD Evre4 – Blok1 Kalp sesleri oskültasyonu 1 oturum 

Üroloji AD 
Evre4 – Blok1 

Evre4 – Blok4 

Ġdrar sondası uygulama 

Prostat ve testis muayenesi 

1 oturum 

1 oturum 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum AD 

Evre4 – Blok4 Vaginal muayene 1 oturum 

Genel Cerrahi 

AD. 
Evre4 – Blok4 Meme muayenesi 1 oturum 
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e. Tıp fakülte kütüphanesi ve/veya fakülte öğrencilerinin her an 

yararlanabileceği uzaklıkta yer alan üniversite kütüphanesinin basılı ve 

elektronik kaynak kapasitesi, kaynak sayısı, çeşidi, üye olunan sürekli 

yayınların sayısı gibi ayrıntıları ve özellikle öğrencilerin yararlanımına 

sunulan temel kaynakların durumu ile kütüphanedeki okuma–çalışma 

salonlarının kapasitesi, kütüphanenin hizmet verdiği (açık olduğu) saatlere 

ait bilgiyi de içeren tanıtım dokümanı  

Merkez Kütüphane (Üniversite Kampusu) ; 750 m
2
 kapalı alanı olan Basımevi 

atölyesi ve ArĢiv Ġstatistik Yayınlar Hizmet Biriminden oluĢmaktadır. Ege 

Üniversitesi Merkez Kütüphanesi; 140.000 cilt kitap, 43.129 elektronik kitap ve 

yıllık 449 basılı ve 39.054 elektronik derginin yanında 35 adet veri tabanı ve 600 

internet eriĢim noktası ve kablosuz  eriĢimi ile aynı anda 1.500 kiĢiye hizmet 

verebilmektedir. Üniversitemizin öğretim elemanları ve öğrencileri, 

kütüphanemizin elektronik bilgi kaynaklarına evlerinden de eriĢim 

sağlayabilmekte ve literatür tarayabilmektedirler (http://kutuphane.ege.edu.tr/). 

Tıp Fakültesi Kütüphanesi (Hastane alanı) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kütüphanesi 1.200 m² kullanım alanı, yaklaĢık 500 kiĢilik oturma kapasitesi , 

koleksiyonu ve elektronik güvenlik sistemi, 20 adet internet bağlantılı bilgisayar 

salonu ve kablosuz ağ bağlantısı ile haftada 102 saat kesintisiz hizmet 

vermektedir (Ek-7.1.9) 

f. Tıp fakültesinde öğrencilerin kullanımına açık, kullanılabilir durumdaki 

bilgisayar, yazıcı, tarayıcı sayıları, yerleri ile fakültedeki Internet 

bağlantısının durumu, hizmete açık saatler)  

Merkez Kütüphanede 35 adet veri tabanı ve 600 internet eriĢim noktası ve 

kablosuz  eriĢimi ile aynı anda 1.500 kiĢiye hizmet verebilmektedir. 

Üniversitemizin öğretim elemanları ve öğrencileri, kütüphanemizin elektronik 

bilgi kaynaklarına evlerinden de eriĢim sağlayabilmekte ve literatür 

tarayabilmektedirler (http://kutuphane.ege.edu.tr/). 

Tıp Fakültesi Kütüphanesinde 20 adet internet bağlantılı bilgisayar salonu ve 

kablosuz ağ bağlantısı ile haftada 102 saat kesintisiz hizmet vermektedir (Ek-

7.1.9). 

Bilgisayar  laboratuvarı (Dekanlık Binasında Tıp Eğitimi Anabilim Dalı) ; 68 

adet  internete bağlı bilgisayar iki salonda kullanılmaktadır  (Ek 7.1.6); çalıĢma 

saatlerinde 

http://www.kutuphane.ege.edu.tr/
http://www.kutuphane.ege.edu.tr/
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Ekler  7.1.1. EÜTF Spiral Eğitim Programı 

7.1.2. Evre 1- 4 (1.-3. sınıflar) programı Ģeması 

7.1.3. 4., 5. sınıfta staj programı 

7.1.4. 6. sınıf intörnlük programı 

7.1.5. Derslikler tablosu 

7.1.6. Mikroskobi, Bilgisayar, Beceri laboratuvarları tablosu 

7.1.7. Simüle Hasta laboratuvarı planı ve Eğitim programı 

7.1.8. EÜTF Tıp Eğitimi A.D. Mesleksel Beceri laboratuvarı planı ve eğitim 

materyalleri 

7.1.9. Kütüphane olanaklarına ait tablolar 

7.1.10. Ege Üniversitesi Öğrencinin El Kitabı 2009-2010 

 

Gelişim 

Standardı  

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.  

Açıklama  Tıp fakültelerindeki eğitim ortamları yalnızca hastaneler ile sınırlı kalmamalı, 

birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan kurumların uygun bir 

birleşimi sağlanmalıdır. Toplumun kendisi de uygun bir plan ve programla eğitim 

ortamı olarak mutlaka değerlendirilmelidir.  

Öğrencilere iletişim becerileri ve klinik becerilerin kazandırılabilmesi için özel 

şekilde tasarlanmış mesleksel beceri laboratuvarları ile simüle/standardize hasta 

ile eğitim ve değerlendirme koşulları sağlanmalıdır.  

Eğitsel kaynak ve olanakların planlanmasında mutlaka tıp eğitimi anabilim 

dalları ile işbirliği yapılmalı, bu nedenle tıp fakülteleri bünyelerinde işlevsel tıp 

eğitimi anabilim dalları / birimleri oluşturulmalıdır.  
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Değerlendirme 

Sorusu  

o Tıp fakültesinin programında yer alan topluma dayalı tıp eğitimi 

uygulamalarının gerçekleştirildiği yeterli kapasitede ve çeşitlilikte öğrenme 

ortamları var mıdır?  

Eğitim programımızda birinci ve ikinci basamak hekimlik uygulamalarını 

tanıtmak üzere iĢyeri ziyareti (fabrika) yapılmaktadır; intörnlük döneminde 

birinci basamakta (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, Belediye Sağlık 

merkezi, Okul Sağlığı), Doğum Evi‟nde eğitim görülmektedir.  

o Tıp fakültesinin öğrencilerine sağladığı simüle/standardize hasta ile eğitim ve 

değerlendirme olanakları nelerdir?  

Simüle Hasta Laboratuvarı: BeĢ eğitim odası (poliklinik odası Ģeklinde 

tasarlanmıĢ), 1 kumanda-koordinasyon merkezi, 8 bilgisayar, 1 yazıcı  (Ek 7.1.7)  

Mesleksel Beceri Laboratuvarı; 2 Büyük salon, 9 eğitim odası, 1 eğitim 

malzemeleri deposu (Ek 7.1.8). 

o Tıp fakültesinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı / biriminin varlığı, durumu, eğitim 

örgütlenmesindeki yeri, kadro ve işlevleri nelerdir?  

E.Ü. Tıp Fakültesi‟nde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulunmaktadır. 

Tıp Eğitimi Birimi olarak 1997 yılında kurulan Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 

08.07.1998 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile anabilim dalı olmuĢ, Yüksek 

Öğretim Kurulu BaĢkanlığı‟nın 04.08.1999 tarihli Yürütme Kurulu kararı ile 

kuruluĢu onaylanmıĢtır. Gerek Tıp Eğitimi Birimi gerekse Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalı ülkemizdeki ilk kurumlardan biridir.  Öğrenci eğitimi, uzmanlık 

derneklerine danıĢmanlık, eğitici geliĢimi, mesleksel beceri laboratuarı ve ölçme 

değerlendirme uygulamaları ile ulusal bir referans merkezi olarak görülmektedir. 

Sekiz Öğretim üye ve yardımcısından oluĢan kadrosu vardır. 

Değerlendirme 

Metni  

a. Klinik öncesi ve klinik dönemde, eğitim ortamı olarak kullanılmak üzere, 

Sağlık Müdürlüğü, Belediye v.b. kuruluşlarla yapılmış protokol/izin belgeleri 

ve bunlara dayalı ya da dışında eğitim programında yer alan sağlık ve sağlık 

dışı kurum ziyaretleri, amaçları, programı, eğitimdeki yeri gibi noktalarla 

uygulamaların tanıtılması  

2003-2006 yılları arasında fakültemizde uygulanan eğitim programında ilk üç 

sınıfta (Evre 4‟ün sonuna kadar) birinci basamak kurumlarda Ġl Sağlık Müdürlüğü 

ile yapılan protokol çerçevesinde sağlık ocaklarında yapılandırılmıĢ eğitimler 

halinde uygulamalar yapılmakta idi.  Ancak 2007‟den itibaren Ġzmir‟de 
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uygulanmaya baĢlayan Aile Hekimliği sistemine geçilmesi ve sağlık ocaklarının 

uygulamadan kaldırılması ile topluma dayalı bu uygulamalara son verilmek 

zorunda kalınmıĢtır. 

2007 yılından bu yana uygulanan eğitim programında ilk üç sınıfta 4 saatlik iĢyeri 

ziyareti (fabrika) yapılmaktadır. 48 haftalık intörnlük döneminde sekiz hafta 

(Halk Sağlığı) birinci basamakta (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, Belediye 

Sağlık merkezi, Okul Sağlığı)  olmak üzere, iki hafta da (Kadın Hastalıkları ve 

Doğum) Doğum Evinde eğitim görülmektedir.  

Belediyelerle ĠĢbirliği  

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında KarĢıyaka Belediyesi ile Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dekanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde KarĢıyaka 

Belediyesine ait üç sağlık merkezinde 6. sınıf öğrencileri topluma sağlık hizmeti 

vermiĢtir. Bu kapsamda öğrenciler 15600 haneyi ziyaret edip ev halkı tespit fiĢi 

doldurmuĢlardır. Bu ziyaretlerde engelli ve diğer nedenlerle sosyal hizmet 

gereksinimi olan 159 kiĢi tespit etmiĢler ve KarĢıyaka Belediyesinin bu kiĢilere 

yardım etmesini sağlamıĢlardır. Altıncı sınıf öğrencileri tarafından 1100 kiĢinin 

yüksek tansiyonlu olduğu tespit edilerek bir sağlık kurumuna 

yönlendirilmiĢlerdir. Doğurgan çağ kadınlara, „Üreme Sağlığı‟ hizmeti vermesi 

planlanmıĢ; aile planlaması konusunda eğitimler vermiĢlerdir. 

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında ise Bayraklı Belediyesi ile yapılan protokol 

çerçevesinde 2646 hane ziyaret edilmiĢtir ve “Diyabet GeliĢimi Açısından Riskin 

Değerlendirilmesi Ve Beslenme Ve Fiziksel Aktivite Eğitimi Yoluyla 

Farkındalığın Artırılması” amacıyla hizmet verilmiĢtir.  

b. Tıp fakültesinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı/birimi var ise kuruluş amacı, 

görev-sorumlulukları, kadro yapısı, misyon ve işlevi  

Tıp Eğitimi Birimi olarak 1997 yılında kurulan Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 

08.07.1998 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile anabilim dalı olmuĢ, Yüksek 

Öğretim Kurulu BaĢkanlığı‟nın 04.08.1999 tarihli Yürütme Kurulu kararı ile 

kuruluĢu onaylanmıĢtır. Gerek Tıp Eğitimi Birimi gerekse Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalı ülkemizdeki ilk kurumlardan biridir.  Ülkemizde   bu alandaki ilk doktora 

programını 2006 yılında baĢlatan tıp eğitimi anabilim dalı, öğrenci eğitimi, 

uzmanlık derneklerine danıĢmanlık, eğitici geliĢimi, mesleksel beceri laboratuarı 

ve ölçme değerlendirme uygulamaları ile ulusal bir referans merkezi olarak 
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görülmektedir. 

1) araĢtırma, 2) eğitim-öğretim, 3) hizmet (eğiticiler, anabilim dalları ve 

eğitim yönetimi), 4) akademik personel yetiĢtirme olarak tanımladığı temel 

fonksiyonlarını, akademik ve bilimsel ilkelere uyumlu olarak yerel 

koĢullar çerçevesinde yürütmeyi, topluma sunulan sağlık hizmetlerinin 

geliĢtirilmesi için asli bir görev olarak yüklenmiĢ durumdadır. 

Misyonu 

Toplumumuzun; gereksinimlerine uygun, nitelikli bir sağlık hizmeti alabilmesi 

için, öncelikle fakültemiz ve üniversitemizde, ardından ülkemizde yürütülmekte 

olan mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi çalıĢmalarının, yerel özellikler, 

evrensel doğrular ve çağdaĢ ilkeler doğrultusunda yapılabilmesi için gereken 

eğitim, araĢtırma, koordinasyon, danıĢmanlık hizmeti vermek ve bu hizmetlerin 

gerektirdiği akademik alan, kadro ve altyapı olanaklarını oluĢturmak ve 

geliĢtirmektir. 

Vizyonu 

Toplum yararına, tıpta eğitim ve öğrenmeyi ilgilendiren her alanda sürekli 

öğrenen ve geliĢen, öğrendiklerini paylaĢan ve uygulamaya dönüĢtüren, ulusal ve 

uluslararası tıp eğitimi kurumları ile örgütsel bağı geliĢmiĢ, tıp eğitimi alanında 

ülkemizdeki öncü rolünü sürdüren, kurumsal kimliği güçlü akademik bir referans 

merkezi olmaktır. 

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda verilen hizmetler 

 1. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programındaki dersler 

Ġlk üç yıl eğitim programındaki uygulamalı derslerin yarısı anabilim dalımız 

tarafından verilmektedir. Bu dersler mesleksel beceri laboratuarı ile simüle hasta 

laboratuarında yürütülmektedir. 

2. Doktora programı 

2006 yılında baĢlatılan doktora programımızda üçü tez aĢamasında ve ikisi ders 

döneminde toplam 5 öğrencisi yer almaktadır. 2010 yılından itibaren tezsiz 

yüksek lisans programı açma hazırlıkları yürütülmektedir 

3. Bilgi üretimi 

2009 yılı baĢı itibarı anabilim dalımız öğretim elemanlarınca, onbiri SCI ve SCI-

E kapsamında yer alan dergilerde olmak üzere 44 basılı yayın ve 128 uluslararası 

ve ulusal kongre bildirisi üretilmiĢ, 20 tez ve ulusal-uluslararası proje 
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tamamlanmıĢ, 28 kitap ya da kitap bölümü yayımlanmıĢtır. 

4. Fakülte eğitim programı yönetimine katkı 

TEAD fakültedeki eğitimle ilgili komite ve komisyonlara sistematik katkı 

vermenin ötesinde, blok-staj değerlendirme sistemi, mesleksel beceri eğitiminin 

koordinasyonu, geliĢim sınavlarının koordinasyonu, soru-sınav analizlerinden 

sorumludur. 

5. Sürekli mesleksel geliĢim etkinlikleri 

TEAD fakültede eğitici geliĢim programları, ulusal düzeye kurs-çalıĢtaylar 

düzenlemekte ve uzmanlık derneklerinin eğitim-sınav uygulamalarına 

danıĢmanlık vermektedir. 

Sekiz Öğretim üye ve yardımcısından oluĢan kadrosu vardır. 

http://www.tead.med.ege.edu.tr 

Ekler  a. Yıl / dönem / kurul gibi eğitim dönemlerine göre mezuniyet öncesi eğitim 

programının gerektirdiği eğitim iş yükü (yıllık toplam saat), bu iş yükünün 

anabilim dallarına göre karşılanma durumu  

7.1.2. Evre 1- 4 (1.-3. sınıflar) programı Ģeması 

7.1.3. 4., 5. sınıfta staj programı 

7.1.4. 6. sınıf intörnlük programı 

7.1.11. Blok programlarında görev alan anabilim dalları 

b. Bölüm ve anabilim dallarına göre öğretim elemanı başına düşen yıllık 

eğitime (mezuniyet öncesi, sonrası, sürekli mesleksel gelişim ve fakülte dışı) 

ayrılan süre (yıllık toplam saat)  

c. Tıp fakültesindeki (klinik ortam hariç) öğrenme ortamı alt yapısı ve 

olanaklarının sayısı ile donanımına ait bilgileri içeren liste (amfi sayısı, 

küçük gruplar için kullanılan derslik/modül odası sayısı, küçük gruplara 

düşen öğrenci sayısı v.b, amfilerde ve dersliklerde bulunan eğitim araçları-

projeksiyon cihazı, tepegöz, yazı tahtası v.b.-  

7.1.5. Derslikler tablosu 

7.1.6. Mikroskobi, Bilgisayar, Beceri laboratuvarları tablosu 

7.1.7. Simüle Hasta laboratuvarı planı ve Eğitim programı 

7.1.8. EÜTF Tıp Eğitimi A.D. Mesleksel Beceri laboratuvarı planı ve eğitim 

materyalleri 

7.1.9. Kütüphane olanaklarına ait tablolar  

http://www.tead.med.ege.edu.tr/
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7.1.12. Anabilim dallarındaki derslikler tablosu (7.2.1) 

d. Tıp fakültesinde yer alan ve öğrenci eğitiminde kullanılan temel bilim ve 

multidisipliner laboratuvar ve eğitim araçlarının envanteri  

7.1.5. Derslikler tablosu 

7.1.6. Mikroskobi, Bilgisayar, Beceri laboratuvarları tablosu 

e. Tıp fakültesinde yer alan beceri eğitim laboratuvarları donanım ve araçlarının 

envanteri  

7.1.6. Mikroskobi, Bilgisayar, Beceri laboratuvarları tablosu 
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7.2.  Klinik eğitim ortamı ve fırsatları  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri öğrencilerine yeterli klinik deneyim sağlayacak eğitim ortamları 

ve fırsatını mutlaka sunmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakültesinde klinik eğitim, yeterli hasta sayısı dahil olmak üzere gerekli 

olanaklara sahip olmalıdır. Özellikle hasta sayısı ve çeĢitliliğinin yeterli olmadığı 

durumlarda, baĢka kurumlarla iĢbirliği yapılabilecek bir düzenlemeye açık 

olunmalıdır. Yine klinik eğitim ortamları (poliklinik, servis, ameliyathane, acil 

servis, yoğun bakım v.b) toplumun gereksinimlerine yanıt verecek olanaklara ve 

hasta çeĢitliliğine sahip olmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Klinik eğitim için yararlanılan altyapı, kaynak ve olanaklar nelerdir ve nasıl 

kullanılmaktadır?  

Anabilim dallarının derslik ve toplantı salonları ile Hastane poliklinik ve klinik 

ortamları öğrenci eğitiminde kullanılmaktadır (hasta baĢı eğitimler de dahil 

olmak üzere). 

Değerlendirme 

Metni  

a. Üniversite hastanesinde/ eğitim verilen klinik ortamlarda yer alan 

dersliklerin (amfi, dershane, PDÖ odası v.b) ve ders araçları ve diğer 

kaynakların durumu ile gereksinimi karşılama düzeyine dair 

değerlendirmeler  

Her klinik Anabilim Dalı içinde derslik ve Toplantı salonları bulunmaktadır. Bu 

toplantı alanları küçük grup eğitimlerinde kullanılmaktadır.  Derslik ve toplantı 

salonlarının kapasiteleri ve olanakları eklidir (7.2.1) 

b. Üniversite hastanesinde/ eğitim verilen kliniklerin hasta hizmeti ile ilgili 

altyapı olanakları (yatak, ameliyathane, vb.) ile son bir yıl içindeki 

sunduğu hizmetin (poliklinik yatan hasta ameliyat, doğum.vb.) tanıtılması 

ve hasta çeşitliliğinin eğitim programı ile uyumluluğun değerlendirilmesi  

2009 yılında 1884 yatak kapasiteli olan hastanede  869 419 kiĢi ayaktan, 66 275  

yatırılarak tedavi görmüĢtür.   

Hasta çeĢitliliğini görmek için; 3 Mayıs 2010 yılında polikliniklere ayaktan 

baĢvura. hasta dağılımları Ģöyledir: 

Adli Tıp Anabilim Dalı 3, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 417 

(Çocuk Alerjisi, Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma, Çocuk Enfeksiyon 

Hastalıkları, Çocuk Gastroenterolojisi, Çocuk Genetik ve Teratoloji, Çocuk 

Hematolojisi, Çocuk Ġmmunolojisi , Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Çocuk 
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Nefrolojisi, Çocuk Nörolojisi,  Çocuk Onkolojisi, Sağlık Çocuk, Yenidoğan ) , 

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 183, Dermatoloji Anabilim Dalı 

160, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 51, 

Farmakoloji Anabilim Dalı 1,  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 87, 

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 127, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1, Ġç 

Hastalıkları Anabilim Dalı 807 (Endokrinoloji, Hematoloji, Onkoloji, Gastro, 

Ġmmunoloji, Romotoloji, Organ Nakli, Gastro-Hepatoloji, Nefro- Diyaliz, 

Nefroperiton Diyalizi,Gastro -Endokskopi, Kolonskopi) Kadın Doğum 

Hastalıkları Anabilim Dalı 267 (infertilite, Gebelik, Menopoz )  Kalp Damar 

Cerrahisi  Ana Bilm Dalı 99,  Kardiyoloji Anabilim Dalı 171,  Kulak Burun 

Boğaz Anabilim Dalı 190,  Nöroloji Anabilim Dalı 198,   NöroĢirürji Anabilim 

Dalı 54, Nükleer Tıp Anablim Dalı 88, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

146, Psikiyatri Anabilim Dalı 185, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 45,  

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Acil Tıp Anabilim Dalı 168, Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Anabilim Dalı 32, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 45, Genel 

Cerrahi Anabilim Dalı 176 (Organ Nakli, Genel Cerrahi, Meme polikliniği, 

Proktoloji), Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 8, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 

302  (Glokom, Uvea Behçet, ġaĢılık, kornea, kontakt lens, retina), Plastik 

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 45, Spor Hekimliği Anabilim 

Dalı 16, Üroloji Anabilim Dalı  142  poliklinik yapmıĢtır.   

Merkezi Laboratuvarlar;  

1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine Bağlı Merkez ve Laboratuvarlar Kan 

Merkezi, http://www.kanmerkezi.ege.edu.tr 

2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma ve Eğitim Laboratuvarı (AREL) 

http://arel.med.ege.edu.tr/ 

3. Planlama ve Kısırlık (Ġnfertilite) AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (EGE 

TÜP BEBEK) 4301  339 84 84, http://www.egetupbebek.com  

4. Beyin AraĢtırmaları ve Uygulama Merkezi (EÜBAM) 1800  388 28 68, 

http://www.eubam.ege.edu.tr  

5. Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (BĠTAM),   

3119  388 78 59-342 14 10,, http://www.bitam.ege.edu.tr/  

6. Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı AraĢtırma ve Uygulama 

Merkezi (EGEBAM,  3418  363 48 99,, http://www.egebagimlilik.org/  

http://www.kanmerkezi.ege.edu.tr/
http://arel.med.ege.edu.tr/
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7. Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı AraĢtırma ve Uygulama 

Merkezi , 2452  390 24 52   

8. Ġlaç AraĢtırma GeliĢtirme ve Farmakokinetik AraĢtırma ve Uygulama 

Merkezi (ARGEFAR), http://www.argefar.ege.edu.tr/  

9. Kanserle SavaĢ AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 

http://www.kansermerkezi.ege.edu.tr  

10. Organ Nakli AraĢtırma ve Uygulama Merkezi  3586  388 63 99   

11. Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi  http://www.hastane.ege.edu.tr/  

12. Zehirlenmeler AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ZAUM) (4220  339 27 

54 ) 

c. Üniversite hastanesinde/ eğitim verilen klinik ortamlarda klinik dönem 

öğrencilerine sunulan olanakların tanıtımı ve gereksinimle karşılaştırılması 

(yemek, kantin, spor alanı, dinlenme odası, ders çalışma yerleri v.b)  

Yemek: 2  nolu yemekhane 

Kantin: Kafe Ġn,Tenis kort , tüm ana bilim dalları içinde yer alan mini kantinler.   

Restoran kafe: YeĢil köĢk 

Spor Alanları: Tenis kortu, 50. Yıl spor salonu 

Ders çalıĢma Alanı: Period, Kütüphane (ek7.1.9), Anabilim Dalları içindeki 

toplantı salonları (Ek 7.2.1) 

Ekler  Klinik öğrenme ortamı alt yapısı ve olanaklarının sayısı ile donanımına ait 

bilgileri içeren liste (amfi sayısı, küçük gruplar için kullanılan derslik/modül 

odası sayısı, küçük gruplara düşen öğrenci sayısı v.b, amfilerde ve dersliklerde 

bulunan eğitim araçları-projeksiyon cihazı, tepegöz, yazı tahtası v.b-  

7.2.1 Anabilim dallarındaki derslik, seminer, toplantı salonları ve olanakları 

Gelişim 

Standardı  

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.  

Açıklama  Tıp fakülteleri, öğrencilerinin sağlık hizmeti sunulan ortam ve koşulları tanıması 

ve hasta temasının erken dönemlerden başlayarak sağlanması konularında 

gerekli düzenlemeleri yapmalı, bu deneyimlerin yaşanacağı birinci ve ikinci 

basamak sağlık kurumları ile işbirliği yapılmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

Tıp eğitiminin erken dönemlerinden itibaren ayaktan bakım birimleri, birinci 

ve ikinci basamak sağlık kurumlarında deneyim edinme ve öğrenme fırsatı 
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sunulmakta mıdır? 

Kısmen. 

Ġlk üç sınıfta dört saatlik iĢyeri ziyareti (fabrika) yapılmaktadır. 48 haftalık 

intörnlük döneminde sekiz hafta (Halk Sağlığı) birinci basamakta (Aile hekimi, 

Toplum Sağlığı Merkezi, Belediye Sağlık merkezi, Okul Sağlığı)  olmak üzere, 

iki hafta da (Kadın Hastalıkları ve Doğum) Doğum Evinde eğitim görülmektedir.  

 

Değerlendirme 

Metni  

a. Üniversite hastanesinde/ eğitim verilen klinik ortamlarda yer alan 

dersliklerin (amfi, dershane, PDÖ odası v.b) ve ders araçları ve diğer 

kaynakların durumu ile gereksinimi karşılama düzeyine dair 

değerlendirmeler  

Tüm klinik bilimler derslik, toplantı salonları bulunmakta ve gereksinimi 

karĢılamaktadır. (Ek; 7.2.1.) 

b. Üniversite hastanesinde/ eğitim verilen kliniklerin hasta hizmeti ile ilgili 

altyapı olanakları (yatak, ameliyathane, v.b.) ile son bir yıl içindeki 

sunduğu hizmetin (poliklinik yatan hasta ameliyat, doğum v.b.) tanıtılması 

ve hasta çeşitliliğinin eğitim programı ile uyumluluğun değerlendirilmesi  

2009 yılında 1884 yatak kapasiteli, olan hastanede  869 419 kiĢi ayakta, 66 275  

yatırılarak tedavi görmüĢtür.  

Hasta çeĢitliliği 7.2.b. temel standart değerlendirme metninde örneklenmiĢtir.  

Klinik bilim dallarının poliklinik odaları ve servisler eğitim için uygundur.  

c. Üniversite hastanesinde/ eğitim verilen klinik ortamlarda klinik dönem 

öğrencilerine sunulan olanakların tanıtımı ve gereksinimle 

karşılaştırılması (yemek, kantin, spor alanı, dinlenme odası, ders çalışma 

yerleri v.b)  

Tıp Fakültesi Kütüphanesi hastane alanındadır. Kütüphane alanı  dıĢında hastane 

içinde bulunan “Period” isimli okuma salonu 7 gün 24 açık olup 65 kiĢilik oturma 

kapasitesine sahiptir.  

Yemek: 2  nolu yemekhane 

Kantin: Kafe in,Tenis kort , tüm ana bilim dalları içinde yer alan mini kantinler.   

Restoran kafe: YeĢil köĢk 

Spor Alanları: Tenis kortu, 50. Yıl spor salonu 

Ders çalıĢma Alanı: Kütüphane (ek7.1.9), Anabilim Dalları içindeki toplantı 
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salonları (Ek 7.2.1) 

Ekler  Klinik öğrenme ortamı alt yapısı ve olanaklarının sayısı ile donanımına ait 

bilgileri içeren liste (amfi sayısı, küçük gruplar için kullanılan derslik/modül 

odası sayısı, küçük gruplara düşen öğrenci sayısı v.b, amfilerde ve dersliklerde 

bulunan eğitim araçları-projeksiyon cihazı, tepegöz, yazı tahtası v.b- 

7.2.1. Anabilim dallarındaki derslik, seminer, toplantı salonları ve olanakları 

(7.1.12) 
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7.3.  AraĢtırma eğitimi fırsatları  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri, öğrencilerine temel ve uygulamalı araĢtırmaları eleĢtirel okuyup 

anlayabilecekleri ve mesleki uygulamalarında kullanabilecekleri düzeyde eğitim 

fırsatlarını mutlaka sunmalıdırlar.  

Açıklama  Tıp fakülteleri, eğitim programlarında öğrencilere belirli düzeyde temel ve 

uygulamalı araĢtırmaları eleĢtirel okuma ve araĢtırma yapma hedefine yönelik 

öğrenme fırsatları sunmalı, öğrenciler araĢtırma yapmak için araç-gereç, 

finansman, danıĢmanlık vb açısından desteklenmelidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Fakültenin öğrencilerinin de içinde yer almasının sağlandığı bir araştırma 

eğitimi ve araştırma alt yapısı var mı? 

Vardır; 

EBAT  (Ege Bilimsel AraĢtırma Topluluğu); Tıp Fakültesi öğrencilerinin 

oluĢturduğu topluluktur. Bu yapı üniversite, fakülte  yönetimi ve fakülte öğretim 

üyeleri   tarafından desteklenmektedir.  

TurkMSIC-Ege (Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi)  ġubesi ; aynı 

iĢlevsellik içinde yer almakta ve Üniversite (Sağlık Kültür Spor Daire BaĢkanlığı) 

ve  Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından desteklenmektedir.  

Erasmus öğrenci topluluğu 

Değerlendirme 

Metni  

Fakülte eğitim programındaki araştırma eğitimi ve araştırma olanakları ile 

öğrencilerine yönelik eğitim programında yer almayan doğrudan ya da dolaylı 

desteklediği araştırmalar, alt yapı ve kaynak desteği ve son 2 yılda bu desteğin 

öğrenciler tarafından nasıl kullanıldığı 

Sağlanan baĢlıca kaynaklar:  

1. Bina , laboratuvar, bilgisayar 

2. Spor Daire BaĢkanlığı Bütçesinde kaynak  

EBAT ve TurkMSIC  gereken desteği sürekli olarak görmektedir. Fakülte 

içindeki laboratuvar, araç gereçleri  kullanabilmektedirler.  Ege Üniversitesi 

öğretim üyelerinden  ve çalıĢanlarından danıĢmanlık açısından destek 

görmüĢlerdir. Yapı içerisinde ayrı bir bütçeleri bulunmamaktadır. Fakülte 

yönetimlerinin ilgisi ve desteği ile çalıĢmaktadırlar. Öğrencilerin düzenlediği 

toplantı ve kongreler için idari ve ekonomik destek olanakları sağlanmıĢtır. 

Ekler  Fakültenin öğrencilere yönelik araştırma desteği sistemi belge ve dokümanları ile 

öğrencilerin bu destekten yararlandıklarını gösteren belgeler  
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7.3.1. Öğrencilere sağlanan destek konusunda örnek belge 

7.3.2. EBAT ġubat 2009 raporu, projeleri, tutanakları 

7.3.3. TürkMSIC Ege Üniversitesi Yerel Komite 2009-2010 çalıĢma raporu 

7.3.4. Eğitimden sorumlu öğrenci temsilcilerine, “Sağlıkta DeğiĢimin Anahtarı: 

Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi BuluĢması‟na katılmaları için destek yazısı. 

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakülteleri, öğrencileri tarafından planlan 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  

Açıklama  Tıp fakülteleri yürütülen proje ve araştırmalara öğrenci katılımı ya da 

öğrencilerin araştırma yürütmeleri konusunda destekleyici koşulları sağlamalı, 

araştırma sonuçlarının toplantı ve kongrelerde paylaşılabilmesi için öğrencilerin 

bu etkinliklere katılımını özendirmeli, idari izin ve ekonomik destek olanakları 

yaratılmalıdır. Tıp fakülteleri, öğrencilerinin düzenleyeceği toplantı ve kongreler 

için idari ve ekonomik destek olanaklarını sağlamalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

Tıp Fakültesi, öğrencileri tarafından planlanan ve yürütülen araştırma 

süreçleri ve sonuçlarının paylaşılmasını, öğrencilerin kongrelere katılımını 

özendiriyor, idari ve ekonomik olarak destekliyor mu?  

Öğrenciler tarafından araĢtırma süreçleri kongre katılımları desteklenmekte, Tıp 

fakültesi ve hastanesi içindeki laboratuvar, derslik, çalıĢma alanları vb. imkanlar 

destek hizmeti olarak kullanıma sunulmaktadır. 

Değerlendirme 

Metni  

Fakülte eğitim programındaki araştırma eğitimi ve araştırma olanakları ile 

öğrencilerine yönelik eğitim programında yer almayan doğrudan ya da dolaylı 

desteklediği araştırmalar, alt yapı ve kaynak desteği ve son 2 yılda bu desteğin 

öğrenciler tarafından nasıl kullanıldığı  

Hem EBAT hem de TurkMSIC topluluğu tıp fakülte içinde laboratuvar, araç 

gereç ve danıĢmanlık  açısından destek görmüĢlerdir. Yapı içerisinde ayrı bir 

bütçeleri bulunmamaktadır. Fakülte yönetimlerinin ilgisi ve desteği ile 

çalıĢmaktadırlar. Öğrencilerin düzenlediği toplantı ve kongreler için idari ve 

ekonomik destek olanaklarını sağlanmıĢtır. Bu konuda detaylı çalıĢma ve sunulan 

olanakları ekte bulabilirsiniz 
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Ekler  Fakültenin öğrencilere yönelik araştırma desteği sistemi belge ve dokümanları ile 

öğrencilerin bu destekten yararlandıklarını gösteren belgeler 

7.3.1. Öğrencilere sağlanan destek konusunda örnek belge 

7.3.2. EBAT ġubat 2009 raporu, projeleri, tutanakları 

7.3.4. Eğitimden sorumlu öğrenci temsilcilerine, “Sağlıkta DeğiĢimin Anahtarı: 

Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi BuluĢması‟na katılmaları için destek yazısı. 
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7.4.  Mali kaynaklar  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri eğitime özel uygun mali kaynak planlamasını mutlaka 

yapmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakülteleri üniversite bütçesi içindeki paylarını tıp eğitiminin 

desteklenmesi, yeni fiziksel ortamların ve eğitim koĢullarının hazırlanması, 

eğitim araç-gereçleri, sarf ve laboratuvar malzemeleri ve bilgi kaynaklarının 

sağlanması konularında verimli Ģekilde kullanmalı ve bu kullanımı mali yıl 

baĢlarında planlayarak görünür kılmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Tıp fakültesinin eğitim amaç ve hedeflerine yönelik mali planlanması var 

mıdır?  

Yazılı plan yok, rektörlükten yazı (ödenek) geldikçe uygulanıyor. 

Değerlendirme 

Metni  

Üniversite, fakülte bütçesinde eğitime ayrılmış kaynakların yeri  

Tıp Fakültesi bütçesi. 

Fakültenin Ġhtiyacı olan muhtelif malzemelerin Harcama 

Kalemleri 
 

2009 Ödenekleri  129.700 

(TL) 

2010 

Ödenekleri  

115.700 (TL) 

Toplam          Harcanan Kalan   Toplam   
03.2  Tüketime 

yönelik Mal ve 

Malzeme Alımları 

 

 

 

59.600 

 

 

59.559,35 

 

 

40,65 

 

 

45.600 

03.3 Yolluklar 

 
37.600 45.891,34 308,66                37.600 

Ek Öd.   60.000 

03.5 Hizmet 

Alımları 

 

10.100 6.379,50 3.720.50 10.100 

03.6 Temsil ve 

Tanıtma Giderleri 

 

 

5.300 

 

5.300 

 

0 
 

5.300 

03.7 Menkul Mal 

vs  Giderleri 

 

 

4.300 

 

  4.298,12 

 

1.88 
 

4.300 

03.8 Gayrimenkul 

Mal Giderleri 

 

 

12.800 

 

12.782,67 

 

17,33 
 

12.800 

03.9 Tedavi ve 

Cenaze Giderleri 

 

 

1.536.600 

 

1.166.533 

 

370.067 
 

266.000 

 

 



201 

 

7.5.  Ulusal ve uluslararası iĢbirliği  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri, öğrenci ve öğretim elemanlarını ulusal ve uluslararası değiĢim 

olanakları konusunda bilgilendirmeli, bu konuda olanaklar sunmalı, idari ve 

ekonomik olarak mutlaka desteklemelidir.  

Açıklama  Tıp fakülteleri, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim elemanı iĢbirliği ve ortak 

projelere iliĢkin süreçleri tanımlamıĢ olmalıdır. Ulusal ve uluslararası iliĢkiler 

ve değiĢim programları ile olanakları paydaĢlara duyurulmuĢ, gerekli 

bilgilendirme yapılmıĢ ve katılımlar destekleniyor olmalıdır. Tıp fakülteleri, 

uluslararası değiĢim programlarına uyum sürecinde eğitim programını Avrupa 

Kredi Transfer Sistemi (AKTS) içerisinde tanımlamıĢ ve uyguluyor olmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Ulusal ve uluslararası öğrenci / eğitici işbirliği ve ortak projelere ilişkin 

süreçler tanımlanmış mı?  

Tıp Fakültesi‟nin uluslararası öğrenci/eğitici ve ortak projelere iliĢkin iĢbirliği 

Hayatboyu Öğrenme( LLP) Erasmus Programı ve TürkMSIC aracılığıyla 

sağlanmaktadır ve buna iliĢkin süreçler tanımlanmıĢtır ve uygulanmaktadır. 

Erasmus Programı‟na uyuma yönelik yerel kredilerin AKTS kredisine 

çevrilmesi iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir ve üniversitenin web sitesinda 

yayınlanmıĢtır. Konuya iliĢkin süreç ve bilgiler aĢağıda “Değerlendirme Metni 

(b)” içinde yer almaktadır.    

• Ulusal ve uluslararası ilişkiler ile değişim program ve olanakları paydaşlara 

duyurulmuş, gerekli bilgilendirme yapılmış ve katılım destekleniyor mu? 

Tıp Fakültesi‟nde özellikle uluslararası iliĢkiler ile değiĢim program ve 

olanakları paydaĢlara duyurulmakta, gerekli bilgilendirmeler zamanında 

yapılmakta ve katılım desteklenmektedir. Konuya iliĢkin süreç ve bilgiler 

aĢağıda “Değerlendirme Metni (a)” içinde yer almaktadır.  

• Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uyum nasıl sağlanmış.  

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından teorik ders ve pratik uygulama ağırlığı 

dikkate alınarak öğrenci iĢ yüküne göre 6 yıllık eğitim daha önceden zaten 

kredilendirilmiĢtir, hesaplanan bu yerel krediler kullanılarak AKTS kredilerinin 

hesaplanması yıllık 60 AKTS kredisi üstünden aritmetik doğrusal orantı 

yöntemiyle hesaplanmıĢtır. Bu Ģekilde uyumu sağlanan AKTS kredileri ile 

2005-2006 eğitim döneminden beri Fakültemiz Avrupa‟nın çeĢitli ülkelerinde 

Tıp Fakültelerine öğrenci göndermekte ve öğrenci kabul etmektedir, bugüne 

kadar AKTS uyumu konusunda herhangi bir sorun yaĢanmamıĢtır. 
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Tıp Fakültesi AKTS kredileri 

TIP FAKÜLTESĠ DERS PLANI 

Ders Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati AKTS 

Kredisi 

Dersin 

Türü 

    Ders Uygu 

lama 

Labora 

tuvar 

    

1.Yıl       

106 BĠLGĠSAYAR 1 1 0 2 zorunlu 

107 E1 ENTEGRE BLOK 1 

(TIBBĠ BĠLĠMLERE 

GĠRĠġ) 

26 12 0 17,5 zorunlu 

108 E2 ENTEGRE BLOK 

1/NORMAL YAPI VE 

FONKSĠYON 

(SOLUNUM, DOLAġIM, 

HEMATOPOETĠK VE 

ÜRĠNER SĠSTEM) 

24 0 10 16,5 zorunlu 

109 E2 ENTEGRE BLOK 

2/NORMAL YAPI VE 

FONKSĠYON (SĠNDĠRĠM 

SĠSTEMĠ VE 

METABOLĠZMA) 

16 17 0 16 zorunlu 

TFK1001 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE 

ĠNKĠLAP TARĠHĠ 

2 0 0 4 zorunlu 

TFK1002 TÜRK DĠLĠ 2 0 0 4 zorunlu 

Toplam         60   

2.Yıl              

202 E2 ENTEGRE BLOK 

3/NORMAL YAPI VE 

FONKSĠYON (HAREKET 

VE SĠNĠR SĠSTEMĠ, 

DUYU VE DAVRANIġ) 

22 11 0 18 zorunlu 

203 E2 ENTEGRE BLOK 

4/NORMAL YAPI VE 

FONKSĠYON (HAYATIN 

EVRELERĠ) 

27 2 3 18 zorunlu 

204 E3 ENTEGRE BLOK 1 

(PATOLOJĠLERE VE 

20 8 3 24 zorunlu 

http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=106&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=107&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=107&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=107&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=108&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=108&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=108&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=108&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=108&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=108&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=109&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=109&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=109&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=109&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=109&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=TFK1001&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=TFK1001&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=TFK1002&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=202&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=202&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=202&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=202&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=202&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=203&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=203&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=203&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=203&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=204&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=204&birimKodu=9
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KLĠNĠK BĠLĠMLERE 

GĠRĠġ) 

Toplam         60   

3.Yıl              

302 EVRE 4 ENTEGRE BLOK 

1/PATOLOJĠ VE KLĠNĠK 

(SOLUNUM, DOLAġIM, 

HEMATOPOETĠK VE 

ÜRĠNER SĠSTEM) 

24 15 0 19 zorunlu 

303 EVRE 4 ENTEGRE BLOK 

2/PATOLOJĠ VE KLĠNĠK 

(SĠNDĠRĠM, ENDOKRĠN, 

METABOLĠZMA) 

22 12 0 10 zorunlu 

304 EVRE 4 ENTEGRE BLOK 

3/PATOLOJĠ VE KLĠNĠK 

(HAREKET VE SĠNĠR 

SĠSTEMĠ, DUYU VE 

DAVRANIġ) 

22 10 0 15 zorunlu 

305 EVRE 4 ENTEGRE BLOK 

4/PATOLOJĠ VE KLĠNĠK 

(HAYATIN EVRELERĠ) 

22 11 0 16 zorunlu 

Toplam         60   

4.Yıl              

401 ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 

23 7 0 10 zorunlu 

407 GÖĞÜS HASTALIKLARI 12 20 0 4 zorunlu 

412 RADYOLOJĠ + 

NÜKLEER TIP 

22 9 0 4 zorunlu 

414 KADIN HASTALIKLARI 

VE DOĞUM 

19 27 0 11 zorunlu 

415 GENEL CERRAHĠ 20 16 0 6 zorunlu 

416 ORTOPEDĠ ve 

TRAVMATOLOJĠ 

15 10 0 3 zorunlu 

418 ĠÇ 

HASTALIKLARI+SOSYA

L TIP 

27 8 0 22 zorunlu 

Toplam         60   

http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=204&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=204&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=302&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=302&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=302&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=302&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=302&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=303&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=303&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=303&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=303&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=304&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=304&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=304&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=304&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=304&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=305&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=305&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=305&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=401&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=401&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=407&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=412&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=412&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=414&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=414&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=415&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=416&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=416&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=418&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=418&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=418&birimKodu=9
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5.Yıl              

502 ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 

10 27 0 4 zorunlu 

503 ÇOCUK CERRAHĠSĠ 18 13 0 5 zorunlu 

504 ÜROLOJĠ 25 14 0 3 zorunlu 

508 GÖZ HASTALIKLARI 15 12 0 2 zorunlu 

510 KULAK, BURUN, 

BOĞAZ HASTALIKLARI 

17 24 0 5 zorunlu 

511 PSĠKĠATRĠ 20 20 0 7 zorunlu 

512 PLASTĠK CERRAHĠ 20 20 0 3 zorunlu 

515 NÖROLOJĠ 25 10 0 6 zorunlu 

516 FĠZĠK TEDAVĠ 20 12 0 3 zorunlu 

517 ANESTEZĠYOLOJĠ 20 20 0 5 zorunlu 

519 KARDĠYOLOJĠ 30 10 0 6 zorunlu 

520 ADLĠ TIP 36 0 0 3 zorunlu 

521 ENFEKSĠYON HAST. VE 

KLĠNĠK 

MĠKROBĠYOLOJĠ 

17 16 0 4 zorunlu 

522 DERMATOLOJĠ 20 15 0 4 zorunlu 

Toplam         60   

6.Yıl              

601 GENEL CERRAHĠ 0 64 0 5 zorunlu 

602 ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 

2 40 0 10 zorunlu 

603 KADIN HASTALIKLARI 

VE DOĞUM 

0 40 0 8 zorunlu 

604 ĠÇ HASTALIKLARI 0 40 0 10 zorunlu 

605 KIRSAL HEKĠMLĠK 0 40 0 10 zorunlu 

607 ACĠL SERVĠS 0 60 0 6 zorunlu 

609 SEÇMELĠ 0 40 0 5 zorunlu 

610 ADLĠ TIP 0 36 0 2 zorunlu 

611 GÖĞÜS HASTALIKLARI 0 40 0 2 zorunlu 

612 KARDĠYOLOJĠ 0 40 0 2 zorunlu 

Toplam         60   

http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=502&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=502&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=503&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=504&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=508&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=510&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=510&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=511&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=512&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=515&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=516&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=517&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=519&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=520&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=521&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=521&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=521&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=522&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=601&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=602&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=602&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=603&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=603&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=604&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=605&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=607&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=609&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=610&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=611&birimKodu=9
http://erasmus.ege.edu.tr/dersGoster.php?lang=tr&dersKodu=612&birimKodu=9
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• Erasmus-Farabi programları uygulama deneyimleri nelerdir?  

Fakültemiz Farabi Programı çerçevesinde henüz herhangi bir Tıp fakültesi ile 

ikili anlaĢma yapmamıĢtır ve programda aktif olarak yer almamıĢtır. 

Dolayısıyla Farabi Programı‟na iliĢkin bir deneyim yoktur. Ancak üniversitenin 

diğer fakülte/bölümlerinde Farabi programı uygulanmaya baĢlamıĢtır. Konuyla 

ilgili her tür bilgiye ilgili web sayfasından ulaĢılabilmektedir 

(http://farabi.ege.edu.tr/).  

 

Değerlendirme 

Metni  

a. Mezuniyet öncesi eğitim çerçevesinde ulusal ve uluslararası öğrenci / eğitici 

işbirliği, değişim programları ile projelerin tanıtımı, işbirlikleri ve 

projelerin duyurularının ne şekilde yapıldığı ve programlardan 

yararlananlar ve yararlanma biçimlerinin tanımlanması  

Ulusal ve uluslararası iliĢkiler ile değiĢim programları ve olanaklarına iliĢkin 

bilgilendirme internet aracılığı ile yapılmaktadır. Ege Üniversitesi Rektörlüğü 

DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği ġube Müdürlüğü tarafından gerek Erasmus, 

gerekse Farabi gibi programlara iliĢkin duyurular ve bilgilendirme yazıları 

düzenli olarak Tıp Fakültesi‟ne gönderilmektedir. Tıp Fakültesi Erasmus 

Komisyonu tarafından değerlendirilen yazılar Dekanlık aracılığıyla 

duyurulmakta, paydaĢların bilgilendirilmesi bu Ģekilde sağlanmaktadır. Ayrıca 

Fakülte‟nin 6 ayda bir yapılan ve tüm öğretim üyelerinin katıldığı akademik 

kurul toplantılarında programla ilgili geliĢmeler ve yeni bilgiler bizzat Tıp 

Fakültesi Dekanı tarafından sunulmaktadır. Ayrıca Tıp fakültesi Dekanı‟nın 

tüm sınıflara yapılan “Dekan‟la SöyleĢi” toplantılarında gerektiğinde Erasmus 

Koordinatörü‟nün de katılımıyla özellikle Erasmus Programı‟na iliĢkin 

öğrencilere bilgilendirme yapılmaktadır. Diğer taraftan Tıp Fakültesi Erasmus 

Komisyonu tarafından programa iliĢkin ayrıntılı bilgilerin soru-cevap Ģeklinde 

açıklandığı bir el kitapçığı hazırlanmıĢ, (Ege Tıp Fakültesi Erasmus Kitapçığı) 

basımı gerçekleĢtirilmiĢtir ve paydaĢlara dağıtımı yapılmaktadır (Ekli; 7.5.1.). 

b. Fakültenin Avrupa Yükseköğrenim Alanı oluşturma çalışmaları 

çerçevesinde gelişim sürecinin değerlendirilmesi (AB yaşam boyu 

öğrenme programlarında fakültenin yeri ve durumu: Programın AKTS 

kredileri mevcut mu, ilan edilmiş mi, hangi dönemler Erasmus 
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kapsamında değişime açılmış, gelen-giden öğrencilerin yararlanım 

durumları nedir, ikili anlaşmalar, organizasyon nasıl sağlanıyor, vb.)  

Fakültemizde Avrupa Yükseköğrenim Alanı oluĢturma çalıĢmaları 

çerçevesinde ilk aktivite olarak 2002 yılında programın o zamanki adıyla 

Socrates-Erasmus Komisyonu kurulmuĢtur. O dönemin Dekanı baĢkanlığında 

çalıĢmakta olan bu komisyonda eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, 

Fakültemizin Erasmus Koordinatörü ve Temel, Dahili ve Cerrahi Bilimler 

bölümlerinden birer temsilci yer almıĢtır. Komisyonun ilk aktiviteleri aĢağıdaki 

Ģekilde olmuĢtur: 

1. Fakültemiz için “Information Package” (Bilgi Paketi) hazırlanmıĢ ve 

fakültenin elektronik sayfasına yerleĢtirmiĢtir (Ekli; 7.5.2). Bilgi Paketi‟nde 

Erasmus programının iĢleyiĢi, fakültedeki eğitim durumu, yurt dıĢından 

baĢvurabilecek öğrenciler için sosyal konularda (yurt olanakları, vize baĢvurusu 

vb) bilgilere yer verilmiĢtir. 

2. Program ikili anlaĢmalar çerçevesinde yürütüldüğü için Komisyonun sonraki 

uğraĢı ikili anlaĢma yapabilmek için ortak bir teklif metni hazırlamak olmuĢtur 

ve Avrupa‟daki çeĢitli tıp fakülteleriyle yazıĢarak ikili anlaĢma teklifleri 

gönderilmiĢtir. 

3. Lisans üstü eğitim için pilot bir çalıĢma baĢlatılmıĢ, Dahiliye, Çocuk 

Cerrahisi ve Üroloji Anabilim Dalları pilot bölgeler olarak seçilmiĢ ve bu 

dallarla ilgili bilgilendirmeler daha sonra “Information Package” içine 

eklenmiĢtir. 

4. Üniversitemizin web sayfasında yer almak üzere 6 yıllık eğitim boyunca var 

olan tüm ders ve stajların ders tanıtım formları Türkçe ve Ġngilizce olarak 

hazırlanmıĢtır ve bu formların web sayfasına yüklenmesi sağlanmıĢtır. Tıp 

Fakültesi program tanıtımı ve tüm ders formları halen yıllık revizyonlarla 

kullanılmaktadır. Türkçe ve Ġngilizce olarak program tanıtımı ve ders 

formlarına aĢağıdaki web sayfasından ulaĢılabilir. 

http://erasmus.ege.edu.tr/birimGoster.php?lang=en&birimKodu=9 

Fakültemizin ilk ikili anlaĢmaları Almanya (Justus Liebig Giessen Univ.) ve 

Hollanda (Maastricht Univ. ve Groningen Univ.) ile yapılmıĢtır ve ilk olarak 

2005-2006 eğitim döneminde 2 adet 6. sınıf, 2 adet 4. sınıf öğrencisi çeĢitli 

stajlarını almak üzere “Öğrenim Hareketliliği” kapsamında Almanya‟ya 
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gönderilmiĢtir. Her geçen yıl var olan ikili anlaĢmaların sayısı artırılmıĢ ve 

Portekiz, Ġsveç, Fransa, Yunanistan, Belçika, Ġspanya ve Polonya gibi ülkelerde 

çeĢitli tıp fakülteleriyle ikili anlaĢma yapılmıĢtır. Bu çerçevede 2006-2007 

eğitim döneminde Fransa‟dan Univ. Catholique de Lille‟den ilk kez Erasmus 

öğrencisi gelmiĢtir ve izleyen yıllarda Almanya, Portekiz ve Ġsveç‟ten 4, 5 ve 6. 

sınıf stajlarını almak üzere çeĢitli öğrenciler kabul  edilmiĢtir. Fakültemizin 

halihazırda var olan ikili anlaĢmaları aĢağıda Tablo 1‟de gösterilmiĢtir.  Bu 

anlaĢmalar çerçevesinde yıllara ve ülkelere göre giden-gelen öğrenci dağılımı 

ise Tablo 2‟de görülmektedir. 

Programa uyum sağlanması için tüm derslerin ve stajların AKTS kredileri 

belirlenmiĢtir. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından teorik ders ve pratik 

uygulama ağırlığı dikkate alınarak öğrenci iĢ yüküne göre eğitim daha önceden 

zaten kredilendirilmiĢtir, hesaplanan bu krediler kullanılarak AKTS kredilerinin 

hesaplanması yıllık 60 AKTS kredisi üstünden aritmetik doğrusal orantı 

yöntemiyle hesaplanmıĢtır. Ders-staj kredileri, sorumlu öğretim üyesi(leri), 

haftalık teorik-pratik ders saati, amaç-hedefleri, içerikleri, ders-stajı almak için 

ön koĢullar, ölçme-değerlendirme yöntemleri ve öğrencilerin 

yararlanabilecekleri kaynaklar gibi bilgiler üniversitenin internet sitesinde ilan 

edilmiĢtir. Bu bilgilere aĢağıdaki web adresinden ulaĢılabilir: 

http://erasmus.ege.edu.tr/dersListele.php?lang=en&birimKod=9 

Programın organizasyonu fakültenin Erasmus Komisyonu aracılığıyla 

sağlanmaktadır.  Her akademik yılda Ege Üniversitesi Rektörlüğü DıĢ ĠliĢkiler 

ve Avrupa Birliği ġube Müdürlüğü tarafından Ģubat ayı içinde Erasmus 

Akademik Takvimi belirlenmekte ve üniversitenin web sayfaısnda ilan 

edilmektedir. Akademik takvim doğrultusunda tüm üniversite öğrencilerine 

programla ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenmekte ve fakülte/bölümlerde 

baĢvuru süreci baĢlatılmaktadır. Fakültemizde baĢvurular Erasmus 

Koordinatörlüğü‟ne yapılmaktadır. Üniversitenin tüm öğrenciler için 

düzenlediği yabancı dil yazılı sınavında barajı geçen fakültemiz öğrencileri, 

yabancı dil ve temsil yeterliliği açısından sözlü değerlendirmeye alınmaktadır. 

Bu değerlendirme Erasmus Komisyonu üyeleri arasından seçilen bir “Sözlü 

Değerlendirme Komisyonu” tarafından gerçekleĢtirilmektedir ve ikili 

anlaĢmalar doğrultusunda her eğitim dönemi için var olan kontenjanlara asil ve 
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yedek olarak seçilen öğrenciler belirlenmektedir. Seçilen asil ve yedek 

öğrencilere iliĢkin rapor Rektörlüğe bildirilmekte ve üniversitenin web 

sayfasında ilan edilmektedir (Ekli; 7.5.3). Tüm öğrenciler DıĢ ĠliĢkiler ve 

Avrupa Birliği ġube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Lojistik Oryantasyon 

Programı”na katılmaktadır ve baĢvuru süreci, programın iĢleyiĢi ve yurt dıĢına 

gidiĢ öncesi karĢılaĢabilecekleri sorunlar ve çözümleri hakkında 

bilgilendirilmektedir (Ekli; 7.5.4). Öğrencilerin gidecekleri üniversitelerdeki 

staj programı ve AKTS kredi uyumu Erasmus Koordinatörlüğü tarafından 

sağlanmaktadır ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. 2005-

2006 eğitim döneminden beri yurt dıĢında staj(lar) almaya giden 

öğrencilerimizle ilgili herhangi bir sorun (staj uyumsuzluğu, kredi 

uyumsuzluğu, eğitim süresi uzaması, not sorunu vb) yaĢanmamıĢtır. 

Diğer taraftan Erasmus Programı‟nın öğrenci hareketliliği kapsamındaki diğer 

bir aracı olan “Staj Hareketliliği” (Placement) çerçevesinde illk kez 2008-2009 

eğitim döneminde bir son sınıf öğrebcisi Almanya‟da Heidelberg Üniv. Tıp 

Fakültesi‟ne gönderilmiĢ ve 3 aylık intörnlük eğitimini baĢarıyla tamamlamıĢtır. 

Önümüzdeki eğitim döneminde (2010-2011) fakültemize ayrılan bir staj 

hareketliliği kontenjanından yine bir son sınıf öğrencimiz yararlanmak üzere 

seçilmiĢtir ve kendisinin 3 aylık intörnlük için Ġtalya‟da Siena Üniv. Tıp 

Fakültesi‟ne kabulü sağlanmıĢtır.  2010-2011 eğitim döneminde “Öğrenim 

Hareketliliği” kapsamında 14 öğrencimiz Erasmus öğrencisi olarak seçilmiĢtir 

ve halen çeĢitli Avrupa üniversitelerine gitmek üzere hazırlıkları yapılmaktadır. 

Öğretim üyesi/personel hareketliliğine iliĢkin de Fakültemiz‟de deneyim 

bulunmaktadır. Ġkili anlaĢmalar çerçevesinde “Ders Verme Hareketliliği” 

kapsamında Tıbbi BiliĢim ve Biyoistatistik Anabilim Dalı‟ndan her yıl bir 

öğretim üyesi Ġngiltere Reading Üniversitesi‟ne gitmekte ve karĢı taraftan 

öğretim üyesi kabul edilmektedir. Yine aynı program çerçevesinde 2009-2010 

eğitim döneminde Yunanistan-Girit‟te Crete Üniversitesi‟ne Parazitoloji 

Anabilim Dalı‟ndan iki öğretim üyesi gitmiĢtir ve 2005-2006 eğitim döneminde 

Hollanda Maastricht Üniversitesi‟nden bir öğretim üyesi program çerçevesinde 

Fakültemiz‟de misafir edilmiĢtir. “Personel Hareketliliği” kapsamında 2008-

2009 eğitim döneminde Parazitoloji Anabilim Dalı‟ndan bir uzman eğitim 

almak amacıyla The Biological Resource Centre (BRC) Toxoplasma, 
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Limoges/Fransa‟ya gönderilmiĢtir.   

Fakültemizde Erasmus Programı‟na iliĢkin iĢleyiĢ konusunda gerek öğrencilerin 

gerek öğretim üyeleri/yardımcılarının ve personelin yararlanabilmesi için soru-

yanıt Ģeklinde pratik uygulamaya yönelik bir el kitapçığı çıkarılmıĢtır (Bkz 

7.5.1). 

Ayrıca TürkMSIC DeğiĢim Programı ile öğrencilerimiz yurtdıĢına gitmekte; 

yurtdıĢından gelen öğrencilere fakültemizde bir aylık staj olanağı 

sağlanmaktadır. Ayrıca konaklama ve yemek de sağlanmaktadır.  

TürkMSIC tarafından ulusal olarak düzenlenen sınav ile öğrenciler 

seçilmektedir. Bu programla 2009-2010 eğitim yılında 14 öğrencimiz yurtdıĢına 

gitmiĢ, yedi öğrenci de fakültemizde staj yapmak üzere gelmiĢtir. (Ekli; 7.3.3) 

 

2010-2011 eğitim döneminde ikili anlaĢmalarımız 

Ülke Üniversite 

Almanya Justus-Liebig Giessen Üniversitesi 

Aachen Üniversitesi 

Portekiz Porto Üniversitesi 

Ġsveç Lund Üniversitesi 

Hollanda Maastricht Üniversitesi 

Belçika Bruxelles Üniversitesi 

Fransa Catholique de Lille Üniversitesi 

Yunanistan Aristotle Üniversitesi 

Crete Üniversitesi 

Thrace Democritus Üniversitesi 

Ġspanya Autonoma de Madrid Üniversitesi 

Polonya Nicolaus Copernicus Üniversitesi 
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Yıllara ve üniversitelere göre Fakültemiz Erasmus öğrencilerinin dağılımı 

 2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 
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el

en
 

G
id

en
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en
 

G
id

en
 

G
el

en
 

G
id

en
 

G
el

en
 

G
id

en
 

G
el

en
 

G
id

e

n
 

Justus-Liebig 

Giessen 

Üniversitesi  

 4  3 1 3  3  1 

Aachen 

Üniversitesi 

         1 

Heidelberg 

Üniversitesi* 

       1   

Porto 

Üniversitesi 

   2 2 3 2 3 2 2 

Lund 

Üniversitesi 

   2  2  2 2  

Maastricht 

Üniversitesi 

   1    1   

Bruxelles 

Üniversitesi 

   2      1 

Catholique de 

Lille Üniversitesi 

  1   1  1  1 

Aristotle 

Üniversitesi 

         2 

* “Staj Hareketliliği” kapsamındadır. 

c. Farabi uygulamaları başlamış ve yürütülüyor mu? Deneyimler nelerdir?  

Ege Üniversitesi‟nde Farabi Programı uygulamaları baĢlatılmıĢtır ve 

fakülte/bölümlerde programın iĢleyiĢi konusunda sorumluluk zaten varolan 

Erasmus Komisyonları‟na verilmiĢtir. Dolayısıyla Fakültemiz‟de de Farabi 



211 

 

Programı‟nın yürütülmesinden Erasmus Komisyonu sorumludur. Ancak 

Fakültemiz Farabi Programı çerçevesinde henüz herhangi bir Tıp fakültesi ile 

ikili anlaĢma yapmamıĢtır ve programda aktif olarak yer almamıĢtır. 

Dolayısıyla Farabi Programı‟na iliĢkin bir deneyim bulunmamaktadır. 

Ekler  a. Fakültenin öğrencilere yönelik araştırma desteği sistemi belge ve 

dokümanları ile öğrencilerin bu destekten yararlandıklarını gösteren belgeler  

b. Fakültenin-Üniversitenin Erasmus belge ve dokümanları, raporları  

7.5.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Erasmus kitapçığı 

 7.5.2. Information Package (Bilgi Paketi) 

7.5.3. 2010-2011 Erasmus öğrencilerinin  seçimine iliĢkin Rektörlüğe 

gönderilen rapor örneği  

7.5.4. Lojistik Oryantasyon Programı ve daveti 

7.5.5. TürkMSIC Ege Üniversitesi Yerel Kurul 2009-2010 çalıĢma raporu 

(7.3.3) 

c. Fakültenin-Üniversitenin Farabi belge ve dokümanları, raporları  

Üniversitenin diğer fakülte/bölümlerinde Farabi programı uygulanmaya 

baĢlamıĢtır. Konuyla ilgili her tür bilgiye ilgili web sayfasından 

ulaĢılabilmektedir (http://farabi.ege.edu.tr/). 

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakülteleri ulusal öğrenci değiĢimi program ve olanakları konusunda plan 

ve politikalar oluĢturmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakülteleri, diğer eğitim kurumları ile iĢbirliği yapacak bir politikaya sahip 

olmalı, bölgesel ve ulusal öğrenci değiĢim programları için olanaklar 

yaratılmalıdır. DeğiĢim yapılacak kurumlar diğer tıp fakülteleri olabileceği gibi, 

sağlık alanındaki farklı eğitim kurumlarını da içermelidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Ulusal öğrenci değiĢimi program ve olanakları konusunda plan ve politikalar 

oluĢturulmuĢ mu?  

Değerlendirme 

Metni  

a. Mezuniyet öncesi eğitim çerçevesinde ulusal ve uluslararası öğrenci/eğitici 

iĢbirliği, değiĢim programları ile projelerin tanıtımı, iĢbirlikleri ve projelerin 

duyurularının ne Ģekilde yapıldığı ve programlardan yararlananlar ve 

yararlanma biçimlerinin tanımlanması  

TanımlanmamıĢtır 

b. Fakültenin Avrupa Yükseköğrenim Alanı oluĢturma çalıĢmaları çerçevesinde 

geliĢim sürecinin değerlendirilmesi (AB yaĢam boyu öğrenme programlarında 
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fakültenin yeri ve durumu: Programın AKTS kredileri mevcut mu, ilan edilmiĢ 

mi, hangi dönemler Erasmus kapsamında değiĢime açılmıĢ, gelen-giden 

öğrencilerin yararlanım durumları nedir, ikili anlaĢmalar, organizasyon nasıl 

sağlanıyor, vb.)  

Programa uyum sağlanması için tüm derslerin ve stajların AKTS kredileri 

belirlenmiĢtir. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından teorik ders ve pratik 

uygulama ağırlığı dikkate alınarak öğrenci iĢ yüküne göre eğitim daha önceden 

zaten kredilendirilmiĢtir, hesaplanan bu krediler kullanılarak AKTS kredilerinin 

hesaplanması yıllık 60 AKTS kredisi üstünden aritmetik doğrusal orantı 

yöntemiyle hesaplanmıĢtır (Tablo 3). Ders-staj kredileri, sorumlu öğretim 

üyesi(leri), haftalık teorik-pratik ders saati, amaç-hedefleri, içerikleri, ders-stajı 

almak için ön koĢullar, ölçme-değerlendirme yöntemleri ve öğrencilerin 

yararlanabilecekleri kaynaklar gibi bilgiler üniversitenin internet sitesinde ilan 

edilmiĢtir (http://erasmus.ege.edu.tr/birimGoster.php?lang=en&birimKodu=9). 

Diğer taraftan Erasmus Programı‟nın öğrenci hareketliliği kapsamındaki diğer 

bir aracı olan “Staj Hareketliliği” (Placement) çerçevesinde illk kez 2008-2009 

eğitim döneminde bir son sınıf öğrebcisi Almanya‟da Heidelberg Üniv. Tıp 

Fakültesi‟ne gönderilmiĢ ve 3 aylık intörnlük eğitimini baĢarıyla tamamlamıĢtır. 

Önümüzdeki eğitim döneminde (2010-2011) fakültemize ayrılan bir staj 

hareketliliği kontenjanından yine bir son sınıf öğrencimiz yararlanmak üzere 

seçilmiĢtir ve kendisinin 3 aylık intörnlük için Ġtalya‟da Siena Üniv. Tıp 

Fakültesi‟ne kabulü sağlanmıĢtır.  2010-2011 eğitim döneminde “Öğrenim 

Hareketliliği” kapsamında 14 öğrencimiz Erasmus öğrencisi olarak seçilmiĢtir 

ve halen çeĢitli Avrupa üniversitelerine gitmek üzere hazırlıkları yapılmaktadır 

(Tablo 2). 

c. Farabi uygulamaları baĢlamıĢ ve yürütülüyor mu? Deneyimler nelerdir?  

Tıp Fakültesi‟ne Türkiye‟de çeĢitli tıp fakültelerinden Farabi Programı 

çerçevesinde iĢbirliği yapılması ve özellikle öğretim üyesi ve öğrenci 

hareketliliğinin sağlanması için teklif çağrıları gelmektedir, ancak henüz Farabi 

uygulaması baĢlatılmamıĢtır. 

Ekler  Fakültenin öğrencilere yönelik araştırma desteği sistemi belge ve dökümanları 

ile öğrencilerin bu destekten yararlandıklarını gösteren belgeler  

7.3.1. Öğrencilere sağlanan destek ve görevlendirmeye örnek belge 
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7.3.2. EBAT ġubat 2009 raporu, projeleri, tutanakları 

7.3.3. TürkMSIC Ege Üniversitesi Yerel Komite 2009-2010 çalıĢma raporu 

7.3.4. Eğitimden sorumlu öğrenci temsilcilerine, “Sağlıkta DeğiĢimin Anahtarı: 

Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi BuluĢması‟na katılmaları için destek yazısı. 

b. Fakültenin-Üniversitenin Erasmus belge ve dokümanları, raporları  

7.5.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Erasmus kitapçığı 

 7.5.2. Information Package (Bilgi Paketi) 

7.5.3. 2010-2011 Erasmus öğrencilerinin  seçimine iliĢkin Rektörlüğe 

gönderilen rapor örneği  

7.5.4. Lojistik Oryantasyon Programı ve daveti 

c. Fakültenin-Üniversitenin Farabi belge ve dokümanları, raporları  

Üniversitenin diğer fakülte/bölümlerinde Farabi programı uygulanmaya 

baĢlamıĢtır. Konuyla ilgili her tür bilgiye ilgili web sayfasından 

ulaĢılabilmektedir (http://farabi.ege.edu.tr/). 
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8. YÖNETĠM VE YÜRÜTME 

Bu baĢlık altında 5 temel ve 3 geliĢim standardı yer almaktadır. 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nin bu baĢlıktaki temel standartlarının hepsini ve geliĢim 

standartlarını önemli ölçüde karĢıladığını düĢünmekteyiz.  

 

Fakültemizin akademik ve idari örgütlenme Ģeması ve üniversite ile iliĢkileri görev 

tanımlarıyla birlikte tanımlanmıĢtır.  

 

Öğrenci temsiliyetine yer verilmektedir. Teknik ve sekreterya desteğini sağlayan büroların 

görev tanımları bellidir.  

 

Tıp Fakültesi Yönetim kadrosu Tıp eğitimi almıĢ, akademik alanda yetkin, eğitim ve yönetim 

deneyimine sahiptir. 

 

Sağlık hizmetinin gereği olarak, Fakültemizde eğitim ve sağlık hizmetleri iĢbirliği içinde 

birlikte yürütülmektedir. 

 

EÜTF‟nin, bilimsel ve sosyal alanlarda bölgesel, ulusal, uluslararası düzeylerdeki iliĢkileri 

bulunmaktadır. 

 

Gelişim standardı olarak tanımlanan; eğitim konusunda görev tanımı belirlenmiş, veri girişi, 

istatistik analizler gibi teknik konularda özelleşmiş personelin bulunduğu bir birim 

bulunmamaktadır. 
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8. YÖNETİM VE YÜRÜTME  

Bu başlık altında 5 temel ve 3 gelişim standardı yer almaktadır. 

8.1.  Tıp fakültesi yönetim yapısı  

Temel 

Standart  

Tıp Fakültesinin yönetim yapısı, örgütlenme Ģeması ve üniversite ile iliĢkileri 

mutlaka tanımlanmıĢ olmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakültesi yönetim yapısı içinde dekan ve dekan yardımcılarının varsa 

eğitimle ilgili yönetim sorumluluğunda olanların (koordinatör, bölüm 

başkanı, v.b) görev paylaşımları belirtilmiş, akademik ve idari birimlerin 

yönetim altında yerleşimi tanımlanmış, yetki, görev ve sorumluluklar 

açıklanmış olmalıdır. Tıp fakültesi ve üniversite yönetimi arasındaki ilişkiler 

de tanımlanmış ve çalışma esasları belirtilmiş olmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Tıp Fakültesinin yönetim yapısı, örgütlenme şeması ve üniversite ile 

ilişkileri tanımlanmış mıdır?  

Fakültemizin akademik ve idari örgütlenme Ģeması ve üniversite ile iliĢkileri 

görev tanımlarıyla birlikte tanımlanmıĢtır (Ekli; 1,2). 

Değerlendirme 

Metni  

Fakülte yönetim yapısının özellik gösteren yönleri, üniversite yönetimi ile 

ilişkinin tanımlanması  

Fakültenin rektörlüğe direkt bağlı olmasına karĢın akademik ve idari 

personelinin görev aldığı birimler; ARGEFAR, Tüp Bebek Merkezi, Organ 

Nakli Merkezi, Kanser araĢtırma Merkezi, Aile Planlaması ve Kısırlık 

Merkezi, Beyin AraĢtırmaları, BATI Enstitüsü, HIV/AIDS Merkezi, 

EGEBAM, Sağlık Uygulama Merkezi‟dir (Ekli; 3) 

Rektörlükte bulunan birimlerin fakültemizde uzantıları olan birimler APAK 

ve Yayın Bürosu‟dur (Ekli; 4). 

Fakültemiz Etik Komitesi Tıp Fakültesi dıĢında DiĢ Hekimliği Fakültesi, 

Eczacılık Fakültesi ve HemĢirelik Yüksekokulu‟nun projelerini 

değerlendirmektedir (Ekli; 5). 

Ekler  1- Yönetim Ģeması 

2- Görev tanımları 
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3 Merkez çalıĢanları 

4 APAK ve Yayın Bürosu Yönergeleri 

5 Etik Komite Yönergesi 

 

8.2.  Eğitim yönetimi örgütlenmesi  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri eğitim modellerine göre, öğrenci temsiliyetine de yer veren 

yetkin bir eğitim yönetimi örgütlenmesine mutlaka sahip olmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakülteleri eğitimin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu kurullarını, 

kimlerden oluĢtuğunu ve görev tanımlarını belirtmelidir. Kurulların çalıĢma 

ilke ve koĢulları (karar alma, uygulama, raporlama düzenekleri), kurullar arası 

eĢgüdümün sağlanma yöntemleri tanımlanmalıdır. Örgütlenmede öğrenci 

temsiliyeti sağlanmıĢ, görev ve sorumluluklar tanımlanmıĢ olmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Eğitimden sorumlu kurullar nelerdir, kimlerden oluşmaktadır, görev 

tanımları yapılmış mıdır?  

Eğitimden sorumlu kurullar aĢağıda çıkarılmıĢtır. Bu kurulların görev 

tanımları ve üye isimleri ekte belirtilmiĢtir (Ekli; 1,2). 

Eğitim Komisyonu 

Blok Yürütme Kurulları 

Ölçme Değerlendirme Komisyonu 

Özel ÇalıĢma Modeli Komisyonu 

Program Değerlendirme Komisyonu 

Staj Plan Komisyonu 

GeliĢim Sınav Komisyonu 

• Kurullar çalışmalarını nasıl yürütüyor (karar alma, uygulama, raporlama 

düzenekleri), eşgüdüm nasıl sağlanıyor?  

Kurulların her biri bağımsız çalıĢıyor. Aldığı kararlar eğitim komisyonunda 

görüĢülüyor. Sekretarya Öğrenci ĠĢleri Bürosu tarafından yürütülüyor (Ekli; 

2). 

• Örgütlenmede öğrenci temsiliyeti ne düzeyde sağlanıyor?  

Eğitim yılı baĢında her sınıf kendi içinde  iki öğrenci temsilcisi seçiyor. 

Temsilcilerden birisi sınıf temsilcisi, diğeri eğitim temsilcisi olarak görev 

yapıyor. Eğitim komisyonunda öğrencilerin eğitim temsilcilerinden birisi yer 

alıyor (Ek-3). 
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Sınıf temsilcilerinin seçtiği bir sınıf temsilcisi Fakülte Yönetim Kurulunda 

yer alıyor.  

Değerlendirme 

Metni  

Fakülte eğitim yönetiminde yer alan yapılar, oluşturulma gerekçeleri, görev 

ve sorumlulukları, çalışmaları ve eşgüdüm, bu yapılardaki öğrenci 

temsiliyetinin tanımlanması.  

Fakültenin eğitim programının planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve 

geliĢtirilmesinde görev alan kurullarının görev ve sorumlulukları ve çalıĢma 

esasları aĢağıda belirtilmiĢtir. Öğrenci temsiliyeti Eğitim komisyonunda 

mevcuttur bu komisyonun dıĢındaki eğitim ile ilgili kurullarda öğrenci 

temsiliyeti bulunmamaktadır. (bkz. Ulusal Tıp Eğitimi Standartları 4.2. 

Öğrenci temsiliyeti baĢlığı). 

Eğitim Komisyonu 

Eğitim ve öğretimin düzenlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden 

sorumludur. Bu komisyonda baĢkanlığı Dekan, baĢkan yardımcılığını 

eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı yürütür. Komisyon, fakültede görevli 

öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından atanan bir BaĢkoordinatör ile, 

Evre 1,2,3 ve 4‟teki Blok Yürütme Kurulu (BYK) BaĢkanları ve 4., 5. Ve 6. 

Yıl için yine Dekan tarafından atanan birer yıl koordinatöründen oluĢur. 

BaĢkoordinatör, yıl koordinatörleri ve BYK baĢkanları çalıĢmaların 

yürütülmesinde yardımcı olmak ve görevin sürekliliğini sağlamak amacıyla 

en az birer yardımcı önerirler ve Dekan tarafından atamaları yapılan 

yardımcılar, gerektiğinde koordinatörler ve BYK baĢkanları yerine Eğitim 

Komisyonu toplantılarına katılırlar. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı BaĢkanı ya da 

temsilcisi, Eğitim Komisyonu‟nun doğal üyesidir.Gerektiğinde, Özel ÇalıĢma 

Modülleri Kurulu BaĢkanı, GeliĢim Sınav Kurulu baĢkanı ve Dikey Koridor 

koordinatörleri toplantılara çağrılırlar. Eğitim Komisyonu,  gündemdeki 

konuların yoğunluğu veya aciliyeti ile iliĢkili sıklık içinde düzenli 

toplanmaktadır.  

Blok Planlama Kurulu (BPK)   

Blok Planlama Kurulu, BYK üyeleri, blokla ilgi sistem çalıĢma gruplarının 

koordinatörleri ve blokta dersi olan tüm anabilim dallarının temsilcilerinden 

oluĢur.  

BPK‟ nın sorumlulukları:  
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1. Blok amaç ve hedeflerinin belirlenmesi  

2. Kavramsal çerçeve oluĢturulması, temaların ve her temadaki ders 

konularının belirlenmesi  

3. Gerekli görüldüğünde ya da bu yönde bir öneri geldiğinde, eğitim 

programının içeriğinde değiĢiklik yapılmasıdır. 

Blok Yürütme Kurulları (BYK) 

Her BYK, blokta ağırlıklı olarak yer alan anabilim dallarının temsilci öğretim 

üyeleri, dikey koridor temsilcileri, bir Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD) 

üyesi ve bir öğrenci bürosu görevlisinden oluĢur. BYK kendi içinden bir 

baĢkan ve baĢkan yardımcısı seçer. BaĢkan, Dekanlık tarafından iki yıllığına 

görevlendirilir. BaĢkan yardımcısı olarak görevlendirilen üye, iki yılın 

sonunda baĢkan olur.  

BYK‟ nın sorumlulukları:  

1. Planlama:  

2. Eğitim materyelinin oluĢturulması (Blok kılavuzu, Ders sunum (slayt) 

çıktıları , kaynak kitap listesi)  

3. Yürütme 

4. Sınavların organizasyonu 

4. Programın ve uygulamanın değerlendirilmesi 

5. Bloklararası iĢbirliğinin sağlanması  

Özel ÇalıĢma Modülleri (ÖÇM) 

Özel ÇalıĢma Modülleri (ÖÇM), çekirdek programın yanı sıra yürütülen ve 

çekirdek eğitim programını güçlendiren, öğrencilere ilgi duydukları alanlarda 

derinlemesine çalıĢma olanağı veren, iletiĢim, zaman yönetimi, hekimliğe 

yaklaĢımında, sürekli sorgulayan bir bakıĢ açısı kazandıran, farklı ilgi 

alanlarına yönelme ve kariyer seçimi için hedeflediği alanı yakından tanıma 

olanağı veren, yazılı ve sözlü sunum yapma gibi becerileri öğrencilerin 

kullanmasına ve geliĢtirmesine fırsat veren eğitsel etkinliktir. Eğiticiler 

açısından küçük gruplarda öğrencilerle daha yakın ve etkin iletiĢim olanağı 

verir, yeni bir eğitim yöntemini küçük grupla deneme ve geliĢtirme fırsatı 

sunar, eğitime katılabilecek tüm kaynakları devreye sokarak normalde 

programda yer almayan eğiticilere de eğitim verme olanağı tanır. ÖÇM kurul 

üyeleri 4 yıl süre ile görev yaparlar ve dekanlık tarafından görevlendirilirler. 
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Kurul baĢkanı kurul üyeleri arasından seçim ile belirlenir ve 2 yıl boyunca 

görevde kalır.  

Program Değerlendirme Komisyonu  

Bu komisyonda ağırlıklı olarak önceki dönemlerde blok baĢkanlığı veya dikey 

koridor temsilciliği yapan öğretim üyeleri yer almaktadır.  

ÇalıĢmanın hedefleri:   

1. Programın oluĢturulma sürecini ve amaçları gözden geçirmek, 

2. BaĢlangıçtaki amaçların ne kadar gerçekleĢtirildiğini belirlemek, 

3. Müfredat analizi yaparak yetersizlikleri saptamak ve önerilerde bulunmak, 

4. Evre – blokların hedeflerine uygunluğunu değerlendirmek, 

5.Evreler ve bloklar arasındaki entegrasyonu değerlendirmek (dikey 

entegrasyon), 

6. Geri bildirim yöntemlerini değerlendirmek, 

7. Öğrenci ve öğretim üyelerinden geri bildirim almak, 

8. Eğitim materyallerini değerlendirmek ve öneriler geliĢtirmek, 

9. Blok ve dikey koridorların çalıĢma yöntemlerini değerlendirmek, 

10.Ölçme-değerlendirme yöntemlerini değerlendirmek ve sorunları 

saptamaktır. 

Staj Plan Komisyonu  

Ġlk üç yılı baĢvuru nedenlerine yönelik sistemler bazında düzenlenmiĢ olan bir 

eğitim programının stajlar döneminde anabilim dalları temelli olarak devam 

etmesinin getirdiği sorunları değerlendirmek ve stajların yeniden 

organizasyonu, dikey koridorların staj dönemleri içine yerleĢtirilmesini 

sağlamak amacıyla bir Klinik Stajlar Plan Komisyonu oluĢturulmuĢtur.  

GeliĢim Sınavı Komisyonu 

GeliĢim sınavının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirmesinden 

sorumludur. Dekanlık tarafından görevlendirilen üçü Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalı‟ndan olmak üzere toplam dokuz üyeden oluĢur. 

Ekler  a. Fakültede eğitim kurul/komisyon/çalışma gruplarında yer alanların listesi 

b. Fakültede oluşturulan eğitim kurul/komisyon/çalışma gruplarının iş tanımı 

ve çalışma yönergeleri 

1 Akademinin Sunumu. 

2 Eğitim Öğretim Yönergesi. 
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3 Eğitim Komisyonu toplantı tutanağı örneği. 

 

 

 

8.3.  Eğitim örgütlenmesi destek yapısı  

Temel 

Standart  

Tıp Fakültelerinde eğitim yönetimi örgütlenmesine teknik ve sekreteryal 

destek sağlayacak bir yapı mutlaka bulunmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakültelerinde eğitimin yönetilmesine yönelik örgütlenme tamamlanmış 

olmalı, bu amaçla oluşturulmuş bir veya daha fazla birim (örn. ders araçları, 

öğrenim kaynakları birimi, eğitim bürosu, öğrenci işleri) ve yeterli donanıma 

sahip idari, teknik eleman ve sekreterler bulunmalıdır. Bu birim(ler)de görev 

yapan personelin görev ve sorumlulukları tanımlanmış olmalıdır (Tıp Eğitimi 

Anabilim Dalları idari ve sekreteryal destek birimi sınıfında 

değerlendirilmemektedir).  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Eğitim yönetiminin örgütlenmesi ve eğitim programının işleyişini 

destekleyen görev ve sorumlulukları tanımlanmış teknik ve sekreteryal 

bir yapı var mıdır?  

Eğitim yönetiminin örgütlenmesi ve eğitim programının iĢleyiĢini destekleyen 

bürolarımız Ģunlardır.  

Ders araçları bürosu görev tanımı (Ekli;1) 

Öğrenci iĢleri bürosu görev tanımı (Ekli; 2) 

Yayın bürosu görev tanımı (Ekli; 3) 

Kütüphane (Ekli; 4) 

Anabilim dalları eğitim sekreterleri (Ekli; 5) 

Değerlendirme 

Metni  

Sekreteryal yapının tanımı, temel işlevleri, iş tanıtımı, iş örnekleri  

Eğitim yönetiminin örgütlenmesi ve eğitim programının iĢleyiĢini destekleyen 

büroların her birinin görev ve sorumlulukları tanımlanmıĢtır. 

1-Öğrenci ĠĢleri Bürosu: Tüm tıp fakültesi öğrencilerine eğitimlerini 

ilgilendiren (kayıt,harç, ders programları, sınav iĢlemleri, devam 

durumları,yurtdıĢı  değiĢim programları, kurumiçi ve kurumdıĢı yazıĢmalar) 

konuların sekretaryasını yürütür.  

2- Ders Araçları Bürosu: Fakültede eğitimin yürütülebilmesi için dersliklerin 

donanımının hazırlanması, dersler ve konferanslar için  gerekli teknik 
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desteğin sağlanmasından sorumludur. 

3- Yayın Bürosu: Fakültenin basılı ya da internet ortamındaki dergi ve diğer 

yayınlarının süreçlerinde gerekli yazıĢma ve hazırlıkları yapar. Yayınların 

gerçekleĢme sürecinde yer alır.   

4-Kütüphane: Kütüphanede kullanımına sunulacak olan kitap, süreli yayınlar, 

danıĢma kaynakları, dergi, gazete, e-kitap gibi tüm kaynakların saptanması, 

hazırlanması, paylaĢıma açılması, yeni kaynakların sağlanması ve 

üretilmesini kapsar. 

5- Anabilim Dalları Eğitim Sekreterleri: Öğrencilerin eğitimlerini ilgilendiren 

(ders programları, sınav iĢlemleri, devam durumları, kurumiçi ve kurumdıĢı 

yazıĢmalar ) konuların sekretaryasını yürütür. Öğretim üyelerin ders 

programlarının takibinden ve duyurulmasından sorumludur. 

Ekler  a. Fakültede eğitim örgütlenmesini desteklemek üzere kurulan 

birim/büro/şube yapılarının görev ve sorumlulukları ile bu yapılarda 

çalışanların listesi  

b. Fakültede eğitim örgütlenmesini desteklemek üzere kurulan teknik 

birim/büro/şube yapılarının görev ve sorumlulukları ile bu yapılarda 

çalışanların listesi  

1 Ders Araçları Bürosu görev tanımı 

2 Öğrenci ĠĢleri Bürosu görev tanımı 

3 Yayın Bürosu görev tanımı 

4 Kütüphane 

5 Anabilim Dalları Eğitim Sekreterleri  

Gelişim 

Standardı  

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.  

Açıklama  Tıp fakültelerinde yürütülen değerlendirme etkinliklerinde görev yapacak bir 

alt birim ve bu birimde çalışacak (veri girişi, istatistiksel analiz yapacak), 

işinin gerektirdiği eğitimi almış, görev ve sorumlulukları tanımlanmış 

personel bulunmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

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?  
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Yoktur. 

Değerlendirme 

Metni  

Varsa birimin tanımı, temel işlevleri, iş tanıtımı, iş örnekleri  

Tıp Fakültelerinde eğitim yönetimi örgütlenmesini desteklemek üzere görev 

ve sorumlulukları açıkça tanımlanmıĢ, veri giriĢi, istatistik analizler gibi 

teknik konularda özelleĢmiĢ personelin bulunduğu bir birimiz yoktur. Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalı‟nda istihdam edilmiĢ iki adet sözleĢmeli personel veri 

giriĢi iĢlemlerini yürütmektedir. Ancak bu görevi yapmak üzere Dekanlık 

bilgi iĢlem bürosu adı altında bir büro açılması ve personel istihdam edilmesi 

planlanmaktadır. 

Ekler  a. Fakültede eğitim örgütlenmesini desteklemek üzere kurulan 

birim/büro/şube yapılarının görev ve sorumlulukları ile bu yapılarda 

çalışanların listesi  

b. Fakültede eğitim örgütlenmesini desteklemek üzere kurulan teknik 

birim/büro/şube yapılarının görev ve sorumlulukları ile bu yapılarda 

çalışanların listesi 
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8.4.  Yönetim kadrosu  

Temel 

Standart  

Tıp fakültelerinin dekanları mutlaka tıp fakültesi mezunu, akademik alanda 

yetkin, yeterli eğitim ve yönetim deneyimine sahip olmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakülteleri eğitim verilen, sağlık hizmeti sunulan ve araĢtırmaların 

yürütüldüğü bir kurumdur. Bu kurumda yönetici olarak çalıĢan ve akademik 

personele liderlik yapan dekanların, her üç alanda da yeterli yetkinlik ve 

deneyime sahip olması gereklidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Yönetim kadrosunun eğitim, bilimsel etkinlik ve yönetim deneyimi 

durumları nedir?  

Yönetim kadromuzun özgeçmiĢleri ektedir (1). Yönetim deneyimleri 

mevcuttur. 

• Tıp Fakültesinin dekanı tıp fakültesi mezunu, akademik alanda yetkin, 

yeterli eğitim ve yönetim deneyimine sahip midir?  

Dekanımız tıp fakültesi mezunudur. Yönetim deneyimine sahiptir. ÖzgeçmiĢi 

ektedir. 

Değerlendirme 

Metni  

Kısa özgeçmişler üzerinden değerlendirme  

Prof.Dr. Serhat Bor‟un, Tıp Fakültesi Ġntörn Koordinatörlüğü, Tıp Fakültesi 

Ġç Hastalıkları Eğitim Komisyonu BaĢkanlığı, Ege Reflü ÇalıĢma Grubu 

Kurucusu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği ve Moscow 

GI Research Center araĢtırma iĢbirliği programı sekreteri eğitim ve yönetim 

faaliyetleri bulunmaktadır. Bilimsel faaliyetleri:  yurtdıĢı dergilerde 

yayınlanan 38, yurtiçi dergilerde yayınlanan 53 bilimsel yayını yurtdıĢı 

kitaplarda 4, yurtiçi kitaplarda da 14 bölüm yazarlığı bulunmaktadır.  

Prof.Dr. Münevver Erdinç‟in eğitim baĢkoordinatörlüğü, Türk Toraks 

Derneği Astım çalıĢma grubu Ġzmir il temsilciliği ve yürütme kurulu üyeliği, 

Türk Toraks Derneği Board Sınavı Komisyon üyeliği, Türk Toraks Derneği 

eğitim kitapları serisi editörlüğü gibi eğitim ve yönetim faaliyetleri, 82 

bilimsel makale 16 kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. 

Prof.Dr. YeĢim Kirazlı‟nın Ġzmir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlar 

Derneği yönetim kurulu üyeliği, Türkiye Fiziksel Tıp Yeterlilik Kurulu üyesi 
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ve sınav komisyon baĢkanı, Türkiye Osteoporoz Derneği yönetim kurulu 

üyeliği ve genel sekreterliği gibi yönetsel faaliyetleri bulunmaktadır. 100 

bilimsel yayını ve 10 kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. 

Prof.Dr. Selda Erensoy‟un Temel Tıp Bilimleri Koordinatörlüğü, 

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı BaĢkanlığı, Temel Tıp 

Bilimleri Bölüm BaĢkan Yardımcılığı, Eğitim Koordinatörlüğü gibi yönetsel 

faaliyetleri bulunmaktadır. 80 bilimsel makale, 20 kitap bölümü yazarlığı 

bulunmaktadır. 

Ekler  Dekan ve dekan yardımcılarının kısa özgeçmişleri  

1 Yönetim kadrosunun özgeçmiĢleri.  

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakültelerinin yönetici kadrolarının çoğunluğu tıp eğitimi almış, akademik 

alanda yetkin, eğitim ve yönetim deneyimine sahip olmalıdır.  

Tıp fakültelerinin yönetici kadroları eğitim-öğretim, yönetim ve liderlik 

alanlarında eğitimli olmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakültesinin yönetici kadrolarında çalışanların da dekan gibi belirli bir 

yetkinlik düzeyinde ve deneyimli olması gerekir. Yönetici kadrolarda yer alan 

kişilerin eğitim, yönetim ve liderlik alanlarında eğitim almış olmaları 

gerekmektedir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

o Tıp Fakültesi yönetici kadrolarının çoğunluğu tıp eğitimi almış, akademik 

alanda yetkin, eğitim ve yönetim deneyimine sahip midir? Eğitim, yönetim 

ve liderlik alanlarında eğitimli midir?  

Bu konuda yeterli deneyim ve eğitime sahip olan yönetici kadrosunun aynı 

zamanda Eğitici GeliĢimi Programı katılım belgeleri mevcuttur (Ekli; 3). 

Değerlendirme 

Metni  

Kısa özgeçmişler üzerinden değerlendirme 

8.4 Temel Standart Değerlendirme metninde açıklandığı gibi yöneticilik 

deneyimleri olan, uzmanlık alanlarında akademik yeterliliklerini 

kanıtlamıĢlardır. Eğitim konusunda çeĢitli görevleri ile deneyim 

kazanmıĢlardır. Hepsi çeĢitli Tıp Eğitimi Eğitici programlarına katılmıĢtır. 

Ekler  Dekan ve dekan yardımcıları, eğitim koordinatörlerinin kısa özgeçmişleri 

2. Yönetim kadrosunun özgeçmiĢleri 

3. Eğitici GeliĢimi Programı Katılım belgeleri 
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8.5.  Öğretim elemanları arası uyum ve iĢbirliği  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri, uygulama hastaneleri ve eğitimin sürdürüldüğü diğer 

birimlerin yöneticileri ile öğretim elemanları, karĢılıklı görev ve sorumluluk 

sınırlarını tanımalı ve mutlaka uyumlu bir iĢbirliği sürdürülmelidir.  

Açıklama  Tıp fakültesi dekanlığı, uygulama hastanesi baĢhekimliği ve eğitimin 

sürdürüldüğü diğer birimlerin yöneticileri ile öğretim elemanlarının iĢ 

tanımları belirtilmelidir. Bu iĢ tanımlarından yola çıkarak tıp fakültelerinin 

eğitim, araĢtırma ve hizmet iĢlevlerinin üst düzeyde yerine getirilebilmesi için 

iĢbirliği ortamları ve koĢulları tanımlanmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Dekanlık, uygulama hastanesi başhekimliği ve eğitimin sürdürüldüğü 

diğer birimlerin yöneticileri ile öğretim elemanlarının işbirliği ortamı 

nasıl düzenlenmektedir?  

Sağlık hizmetinin gereği olarak fakültemizde eğitim ve sağlık hizmetleri 

birlikte yürütülmektedir. Yapısal olarak sağlık hizmeti Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi (BaĢhekimlik) tarafından yürütülmekte, Eğitim ve öğretim 

üyelerimizin özlük hakları Dekanlığımız tarafından yürütülmektedir. Sağlık 

hizmetinin ve eğitimin birlikte düzenli olarak yürütülmesi için  Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hastanesi Yönetmeliği 25.01.1993 tarihinde 

Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Bu yönetmeliğin amacı “ 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Üniversiteye bağlı Personeli yetiĢtiren 

HemĢirelik Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Organ Nakli Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Aile Planlaması ve 

Kısırlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin eğitim-öğretim ve tıbbi 

araĢtırmaları için kurulmuĢ hastanede, yataklı ve yataksız tüm hizmetlerin en 

ekonomik, kaliteli ve tam olarak geliĢtirilmesini sağlamak amacı ile 

düzenlenmiĢtir” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Yine bu yönetmeliği 6. 

maddesinde belirtildiği üzere;      

"MADDE 6 –Hastane BaĢhekimi; Dekanın yataklı değiĢik anabilim ve bilim 

dallarından önereceği tam gün statülü, üç profesörden biri, Rektör tarafından 

Hastane BaĢhekimi olarak, üç yıl için görevlendirilir. Bu süre sonunda, 
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BaĢhekim aynı usulle tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de 

Dekanın önerisi üzerine görevden alınabilir. 

BaĢhekim; ilgili mevzuat uyarınca hastaneyi, eğitim-öğretim ve tıbbi 

araĢtırmalar için, en üst düzeyde, uygulama alanı durumuna getirmek ve 

hastane hizmetlerini en ekonomik, kaliteli ve verimli Ģekilde 

gerçekleĢtirmekle yetkili ve sorumludur. BaĢhekim bu görevini doğrudan 

Dekan ve Üniversite dıĢındaki resmi ve özel kurum ve kuruluĢlara karĢı 

sorumlu olarak yürütür.” denilerek Dekanlık ve BaĢhekimliğin eğitim-öğretim 

konusunda karĢılıklı iĢbirliğini tarif etmektedir (Ekli; 1).  

Değerlendirme 

Metni  

Üniversite içinde tıp eğitiminin sürdürüldüğü fakülte, hastane ve merkezler 

arasındaki ilişkiler ile bu yapıların yöneticilerinin eğitimle ilgili görev ve 

sorumluluklarının tanımlanması  

Bayraklı Belediyesi ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü arasında Sağlık 

Merkezlerinde Eğitim, AraĢtırma ve Sağlık Hizmeti sunumunda iĢbirliğine 

iliĢkin bir protokol yapılmıĢtır. Bu protokol, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile Bayraklı Belediyesi Sağlık ĠĢler Müdürlüğü 

arasında birinci basamak sağlık hizmetinin sunulacağı Bayraklı Halk Sağlığı 

Eğitim  ve AraĢtırma, YetmiĢbeĢinci Yıl Halk Sağlığı Eğitim ve AraĢtırma ve 

Postacılar Halk Sağlığı Eğitim ve AraĢtırma Merkezlerinde yürütülecek sağlık 

hizmetlerini kapsamaktadır (Ek-2). 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Bornova Belediye BaĢkanlığı ve Nihat Gündüz 

arasında Sağlık Köyü kurulmasına iliĢkin bir protokol imzalanmıĢtır. Bu 

protokol çerçevesinde kurulacak olan Sağlık Köyü‟nde Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi öğrencilerine uygulama olanaklarının yanı sıra yöre halkının da 

sağlık hizmetine eriĢimi sağlanacaktır (Ek-3). 

Ekler  1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yönetmeliği. 

2. Bayraklı Belediyesi ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü arasında Sağlık 

Merkezlerinde Eğitim, AraĢtırma ve Sağlık Hizmeti sunumunda iĢbirliği 

protokolü. 

3. Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Bornova Belediye BaĢkanlığı ve Nihat 

Gündüz arasında Sağlık Köyü kurulmasına iliĢkin protokol. 

Gelişim 

Standardı  

Tıp Fakülteleri işlevleriyle ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kurum, 

kuruluş, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllü organizasyonlar 
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ve toplumla yapıcı bir etkileşim içinde olmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakülteleri hizmet verdikleri alanlarda bölgesel, ulusal ve uluslararası 

düzeylerde farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmalıdır. Ortak 

hedefler ya da kaygılar çerçevesinde ortak çalışmalar yapmalı ve projeler 

üretmelidir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

Tıp Fakültesinin işlevleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kurum, 

kuruluş ve toplumla ilişki ve işbirliği nasıldır?  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nin bilimsel ve sosyal alanlarda bölgesel, 

ulusal, uluslararası düzeylerdeki iliĢkileri bulunmaktadır; değerlendirme 

metninde açıklanmaktadır.. 

Değerlendirme 

Metni  

Üniversite dışındaki tıp eğitiminin sürdürüldüğü kurum ve kuruluşlar 

arasındaki ilişkiler ile bu yapıların yöneticilerinin eğitimle ilgili 

üstlendikleri görevlerin tanımlanması  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nin bilimsel ve sosyal alanlarda bölgesel, 

ulusal, uluslararası düzeylerdeki iliĢkileri aĢağıda sıralanmıĢtır. 

1.Fakültenin hizmet verdiği alanlarda Bölgesel düzeyde olan iĢbirlikleri 

1.1. Ege Bölgesi Tıp Dekanları Birliği  

Ġlk toplantı 20 Mayıs 2009 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dekanlığının ev sahipliğinde yapılmıĢtır. Toplantıya; Ege, Dokuz Eylül, 

Manisa Celal Bayar, Muğla, Denizli Pamukkale, Balıkesir Üniversiteleri Tıp 

Fakülteleri yöneticileri katılmıĢtır. 

Alınan kararlar; 

 Bir platform oluĢturulmasının yararlı ve Ģart olduğu, bu platformun 

akademik değerlerin ön plana çıkarıldığı bir zemin olması, özellikle eğitim ve 

bilimsel çalıĢmalar konularında iĢbirliği yapılması,  

 Sorunlar ortaya çıktığında ortak bir yaklaĢım planı üzerinde çalıĢılması,  

 Toplantıların aylık aralarla ve değiĢik fakültelerin ev sahipliğinde 

sürdürülmesi, 

 Eğitim programı ve akademik takvim oluĢturulmasında destek 

verilmesi, 

 Fakülte sekreterleri arasında bir iletiĢim platformu oluĢturulması,  

 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Etik Kurulu yönergesinin 

paylaĢılması, 
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 Etik kurulların oluĢturulmasında iĢbirliği yapılmasıdır. 

Bu yararlı iĢbirliği düzenli olarak sürdürülecektir (Ekli; 8.2.1.). 

1.2. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) tarafından 

yapılan “Ege Bölgesi Ortak Asistan Sınavı”na Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

tarafından sınav danıĢmanlığı verilmektedir (Ekli;-4). 

2.Fakültenin hizmet verdiği alanlarda Ulusal düzeyde olan iĢbirlikleri 

2.1. Uzmanlık Dernekleri ile olan iĢbirlikleri  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 2002 yılından bu 

yana Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Kurulu‟nun ve ilgili uzmanlık derneklerinin 

sınav, eğitici geliĢimi, kurs çekirdek eğitim programı hazırlığı, insan gücü 

planlama çalıĢmalarına katkıda bulunmaktadır. Uzmanlık dernekleri ile 

yürütülen çalıĢmalar arasında Türk Psikiyatri Derneği, Türk Kulak-Burun-

Boğaz ve BaĢ Boyun Cerrahisi, Türk Toraks Derneği, Türk Göğüs 

Hastalıkları Yeterlilik Kurulu, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, 

Türk Nöroloji Derneği, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Türk Radyasyon 

Onkolojisi Derneği bulunmaktadır. Türk Toraks Derneği ve Plastik ve 

Rekonstrüktif Cerrahi‟nin eğitim programlarında DıĢ Değerlendirme ve Türk 

Göğüs Hastalıkları Uzmanlık eğitimi çekirdek eğitim programı geliĢtirme 

faaliyetleri sürmektedir. Acıbadem ve Ġstanbul Üniversitesi Çapa Tıp 

Fakültelerine eğitici geliĢim kursları düzenlenmiĢ ve danıĢmanlık 

verilmektedir (Ekli; 5). 

2.1.1. Türk Psikiyatri Derneği ile Yürütülen ÇalıĢmalar  

Psikiyatri Yeterlik Sınavı‟nın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 

aĢamalarında Tıp Eğitimi Anabilim Dalı iĢbirliği halinde çalıĢılmasına 

11.02.2005 tarihinde baĢlanmıĢtır. Yürütülen çalıĢmalar sonucunda I. 

Psikiyatri Yeterlik Yazılı Sınavı 28.03.2006 tarihinde yapılmıĢtır. Günümüze 

kadar her yıl bir yazılı bir uygulama sınavı olmak üzere sınav sayısı 8‟e 

ulaĢmıĢtır (Ekli; 5). 

2.1.2. Türk Kulak-Burun-Boğaz ve BaĢ Boyun Cerrahisi Derneği ile  

Yürütülen ÇalıĢmalar 

Türk Kulak-Burun-Boğaz ve BaĢ Boyun Cerrahisi Derneği‟nin Nisan 2006‟da 

talebi üzerine, Türk Kulak-Burun-Boğaz ve BaĢ Boyun Cerrahisi Yeterlilik 

Kurulu‟nun yapacağı yeterlilik sınavlarına danıĢmanlık yapmak, üyelere soru 
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ve sınav hazırlığı konularında eğitim vermek, uygulama sınavında lojistik 

destek sağlamak üzere Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile çalıĢmalara baĢlanmıĢtır 

(Ekli; 5). 

2.1.3. Türk Toraks Derneği ile Yürütülen ÇalıĢmalar 

Türk Toraks Derneği, Yeterlilik Kurulu Sınavlarına Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalı tarafından danıĢmanlık verilmeye 2002 yılında baĢlamıĢtır. Bu süreç 

daha sonra Göğüs Hastalıkları çekirdek eğitim programı belirlenmesi 

çalıĢmalarında danıĢmanlık boyutuna taĢınmıĢtır (Ekli; 5). 

2.1.4. Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Sınavları 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Sınavları‟na 2002 yılından bu yana 

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı yeterlilik kuruluna yazılı ve uygulamalı 

sınavlarında, danıĢmanlık, eğitim, sınav seti oluĢturma, geçme-kalma sınırı 

saptanması, sınav gözetmenliği, sonuçların okunması konularında katkıda 

bulunmaktadır. Ġlk yazılı ve uygulama sınavı Tıp Eğitimi Anabilim Dalı‟nda 

gerçekleĢtirilen sınavlar, 2003 yılından itibaren Türk Toraks Derneği‟nin 

yıllık kongresi sırasında uygulanmaktadır (Ekli; 5). 

2.1.5. Türk Toraks Derneği – Eğitim Programları DıĢ Değerlendirme  

Faaliyetleri  

Türk Toraks Derneği Okulu Müdürlüğü her yıl uzmanlık öğrencilerine 

yönelik KıĢ Okulu, Göğüs Hastalıkları uzmanlarına ise mesleki geliĢim kursu 

düzenlemektedir. Okul Müdürlüğü 2006 yılında yürütülen eğitim 

programlarının amaç ve hedeflerini yakalamadaki etkinliğinin 

değerlendirilmeye ve daha etkin eğitim programları geliĢtirmeye karar 

vermiĢtir. Bu amaçla Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile iĢbirliği halinde bir eğitim 

programı değerlendirme çalıĢması yürütülmüĢ, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bu 

çalıĢmaya dıĢ değerlendirmeci olarak katılmıĢtır. Eğitim programı 

değerlendirme çalıĢmaları 24-28 Ocak 2006 tarihleri arasında V. KıĢ Okulu 

ve 21-26 Mart 2006 tarihleri arasında gerçekleĢtirilen III. Mesleki GeliĢim 

Kursu düzenlenmiĢtir (Ekli; 5). 

 

2.1.6. Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu: Uzmanlık Eğitimi  

Çekirdek Eğitim Programı GeliĢtirme Faaliyetleri 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Ģu ana kadar, Avrupa Solunum 
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Derneği tarafından yürütülen, HERMES çalıĢmasında belirlenen baĢlıkları 

Türkiye‟de Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitimi programı hazırlıkları için 

çekirdek içerik olarak kabul etmiĢtir. Çekirdek içerik, belirlenen anabilim 

dalları ve kiĢilere gönderilerek, ülke koĢullarına göre içeriğe eklenmesini 

önerdikleri baĢlıklar ve düzeyler konusundaki görüĢleri alınmıĢtır.  Gelinen 

aĢamada Avrupa Solunum Derneği uzmanlık eğitimi programı ile uyumlu bir 

programın, Türkiye‟de Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitimi için geliĢtirilmesi 

ve kullanımının sağlanması amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda Türk Göğüs 

Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (TGHYK) ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı‟nın iĢbirliği halinde çalıĢması kararı alınmıĢtır. Bu 

karar üzerine 11-12 Aralık 2006 tarihinde yapılan toplantıda Türk Göğüs 

Hastalıkları Yeterlilik Kurulu‟na Tıp Eğitimi Anabilim Dalı‟ının eğitim 

programı geliĢtirme yaklaĢımı sunulmuĢtur. (Ekli; 5). 

2.1.7. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ile Yürütülen  

ÇalıĢmalar 

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Board Yürütme 

Kurulu‟nun Board Sınavı ile ilgili hazırlık ve etkinlikleri 20 ġubat 2004 

tarihinden itibaren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

ile iĢbirliği çerçevesinde sürdürülmektedir.  TARD‟ın yapmıĢ olduğu ilk 

yeterlik sınavıyla birlikte baĢlayan bu iĢbirliği kapsamında anabilim dalının 

sorumluluğu, Anesteziyoloji Yeterlik Sınavlarının ölçme değerlendirme 

ilkeleri bağlamında temel ölçütlere uygun içerik ve biçimde 

gerçekleĢtirilmesinde teknik desteğin sağlanması olarak tanımlanabilir. 

Sınavlar; 2004 yılında yazılı ve uygulama sınavı, 2005 yılında yazılı sınavı, 

2006, 2007, 2008 yıllarında yazılı ve uygulama sınavı Ģeklinde yapılmıĢtır. 

2009 yılında Avrupa Board ile ortaklaĢa yazılı sınavı yapıldığından 2009 ve 

2010 yılında sadece uygulama sınavı gerçekleĢmiĢtir (Ekli; 5). 

2.1.8. Türk Nöroloji Derneği Yeterlik Kurul Sınavı 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Türk Nöroloji 

Derneği‟nin Yeterlik Kurul (Board) Sınavı temelindeki iĢbirliği Nisan 

2004‟ten bu yana sürmektedir. Sınavların hazırlığı, Türk Nöroloji Derneğinin 

belirlediği öğretim üyelerinin hazırladığı soruların, Yeterlik Kurul (Board) 

Üyeleri tarafından içerik açısından incelenmesi ile baĢlamakta ve Tıp Eğitimi 
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Anabilim Dalı temsilcisine iletilen soruların teknik analizi yapılmaktadır. 

Sınav baĢarı sınırının belirlenmesinin ardından sınav hazırlıkları için Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisine teslim edilmektedir. Sınav sorularının 

güvenliği, düzenlenmesi, sınav kitapçıklarının basımı, sınav günü Yeterlik 

Kuruluna teslim edilmesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi 

sorumluluğunda yürütülmektedir. Sınav uygulanmasının ardından yine Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi tarafından sınav sonuçları, aday sonuç 

belgeleri ve sınav raporu hazırlanarak Türk Nöroloji Derneği‟ne 

iletilmektedir. (Ekli; 6). 

2.1.9. TTB UDEK-UYEK Eğitici GeliĢimi ÇalıĢtayları 

Ülkemizde geçmiĢi çok da eskiye dayanmayan uzmanlık eğitiminde yeterlik 

çalıĢmaları sürecinde, eğiticilerin öğretsel geliĢiminin ötesinde çekirdek 

müfredat, yeterlik sınavları, program geliĢtirme gibi konuları da içermesi 

beklenen eğitici geliĢim programlarına gereksinim ortaya çıkmıĢtır. Bu 

konuda Türk Tabipleri Uzmanlık Dernekleri EĢgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) 

çatısı altında kurulan Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK)‟ in davetiyle 2004 yılı 

sonunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile bir 

iĢbirliği baĢlamıĢtır. Bu iĢbirliği kapsamında yeterlik kurullarını oluĢturmuĢ 

uzmanlık derneklerine yönelik olarak ilki Kasım 2004‟te Ankara-TTB‟ de ve 

ikincisi Mayıs 2006‟ da Ġzmir EÜTF Tıp Eğitimi AD‟da olmak üzere iki 

eğitici geliĢimi çalıĢtayı düzenlenmiĢtir (Ekli, 5).  

2.1.10. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği ile Yürütülen ÇalıĢmalar 

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği ile Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 2005 yılından 

bu yana “Türkiye‟ de Çocuk Cerrahisi Uzmanlık alanının dünü, bugünü ve 

yarını: hekim gereksinimi, hizmet ve uzmanlık eğitimi standartları” baĢlıklı, 3 

yıllık ve çok fazlı bir araĢtırma projesi yürütmektedir. Projenin amacı; 

ülkemizdeki Çocuk Cerrahisi Uzmanlık alanının geçmiĢi ve bugününe 

dayanarak geleceğinin planlanabilmesi, makro (ulusal) ve mikro (kurumsal) 

düzeylerde toplumun önceliklerine uyan, bilimsel verilere dayalı, uzmanlık 

alanında maliyet-etkin sağlık hizmeti, eğitim ve araĢtırma hizmet planlaması 

yapılabilmesi, uygulanması ve değerlendirmesi için ana bir belge 

oluĢturmaktır (Ekli; 5). 

2.1.11. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ile Yürütülen ÇalıĢmalar 
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Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği‟nin yeterlik sınavları için ÖSYM ile 

birlikte yürüttükleri iĢbirliğinin yanı sıra, sınavlarda kullanılacak çoktan 

seçmeli soruların daha nitelikli hazırlanabilmesi için Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalı‟ndan kurs talebi üzerine 24 Haziran 2006 tarihinde bir günlük ölçme 

değerlendirme kursu yapılmıĢtır (Ekli; 5). 

2.2. Ege Üniversitesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi‟nin (Sitogenetik – 

Moleküler Genetik) Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 

Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılması yapılmıĢtır (Ekli; 7). 

2.3. HIV/AIDS Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 01.07.2009 tarihinde  

kurulduğuna dair yönetmelik (Ekli; 8). 

2.4. Kan Merkezlerinde görev yapan Hekim DıĢı Sağlık Personelinin  

eğitimine dair Sağlık Bakanlığı ile Ege Üniversitesi arasında iĢbirliği 

protokolü (Ekli; 9). 

2.5. Kan Merkezlerinde görev yapan Hekim eğitimine dair Sağlık 

Bakanlığı ile Ege Üniversitesi arasında iĢbirliği protokolü (Ek; 10). 

2.6. Adalet Bakanlığı ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim  

Dalı arasında yapılan protokol  (Ekli; 11). 

2.7. Anatomi Derneği ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi 

Anabilim Dalı arasında Uzmanlık veya Doktora öğrencilerinin eğitimin 

alabileceğine iliĢkin yeterlilik belgesi (Ekli; 12). 

3. Fakültenin hizmet verdiği alanlarda Uluslararası düzeyde olan  

iĢbirlikleri 

3.1. Beyin ve DavranıĢ alanında faaliyet gösteren European Graduate  

School of Neuroscience (Euron)‟ın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri 

Anabilim Dalı, Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve Ġlaç Bilimleri Enstitüsü ile 

sözleĢmesi (Ekli; 13). 

3.2. The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology  

(EBCOG) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı akreditasyon belgesi (Ekli; 14). 

3.3. International Atomic Energy Agency ile Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Radyasyon Onkolojisinin 24.09.2009-23.09.2010 tarihleri 

arasındaki araĢtırma sözleĢmesi (Ekli; 15). 

3.4. Medical Imaging Center of Liaoning Cancer Hospital, Shenyang,  
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China ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı arasında 

yapılan Development of Scientific Collaboration sözleĢmesi (Ekli; 16). 

3.5. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi BiliĢim 

Anabilim Dalı‟nın, 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren 

Ġngiltere‟nin Reading Üniversitesi, Uygulamalı Ġstatistik Bölümüyle ikili 

anlaĢmalar kapsamında düzenli ziyaretler yapılmaktadır. Bu kapsamda 

2010 yılında “Capture-Recapture Methods and their Application in the 

Medical and Life Science” konulu yaz okulu programı hazırlanmıĢtır. 

Konu Reading Üniversitesinden gelecek olan Prof. Dr. Dankmar Böhning, 

Dr Fazil Baksh, James Gallagher tarafından sunulacaktır. Programa 

Türkiye‟den 11 farklı üniversiteden toplam 25 kiĢi katılacaktır (Ekli; 17).  

3.6. Lyon Üniversitesi Croix-Rousse Hastanesi Livet Merkezi ile Ege  

Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı‟nın 

asistanlara yönelik 6 aylık rotasyon programı sürdürülmektedir (Ekli; 18). 

3.7. Türk-Yunan Üniversiteleri arasında her iki yılda bir yapılan Ortopedi ve 

Travmatoloji Günleri (Ekli; 19). 

3.8. Texas Southwestern Medical Center ile Tıbbi Genetik Anabilim  

       Dalı‟nın International Transfer of The Biological Material sözleĢmesi 

kapsamında “Genetic and Metabolic Basis of Familial Lipodystrohies” 

konulu araĢtırması (Ekli; 20). 

3.9. Salamanca Üniversitesi ile Parazitoloji Anabilim Dalı‟nin General  

Memorandum sözleĢmesi (Ekli; 21). 

3.10. European Union of Medical Specialists Section of Neurology –  

        European Board of Neurology [UEMS/EBN] ile Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı arasında Avrupa Nöroloji Board 

Sınavları„nda (ANBS)  kalite güvencesi danıĢmanlığı vermek üzere 2009 

yılında imzalanan iĢbirliği sözleĢmesi (Ekli; 22). 

 http://www.uems-neuroboard.org/ebn/  

3.11. European Group for Blood and Marrow Transplantation tarafından  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı‟nın 

“Allogeneic” kategorisinde akredite edilmesine iliĢkin belge (Ekli; 23). 

3.12. College of Surgeons of East Central and South Africa  

Neurosurgery programından Ege Üniversitesi Beyin Cerrahisi 

http://www.uems-neuroboard.org/ebn/
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Anabilim Dalı‟na gelecek olan asistanlara ait rotasyon belgesi (Ekli; 

24). 

3.13. Interim LSU Public Hospital ile Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  

değiĢim programı sözleĢmesi (Ekli; 25). 

4. Fakültenin hizmet verdiği alanlarda Toplum ile olan iĢbirlikleri 

4.1. Ege Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği düzenlediği Diyabetik 

Çocuklar Yaz Kampı (Ekli; 26). 

4.2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Ege 

Osteoporozlu Hasta Derneği‟nin yönetiminde rol alıp faaliyetlerine katkıda 

bulunmaktadır (Ekli; 27). 

4.3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Ege Diyabetle 

YaĢamı KolaylaĢtırma Derneği‟nin yönetiminde rol alıp faaliyetlerine katkıda 

bulunmaktadır (Ekli; 28). 

4.4. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Ege Obez Hasta 

Derneği‟nin yönetiminde rol alıp faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır (Ekli; 

29). 

4.5. KarĢıyaka Belediyesi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları 

Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı‟nın yaptığı çalıĢmalar kapsamında Sosyal 

Yardım ĠĢleri Müdürlüğüne bağlı Bilge Çınarlar YaĢam Kulübünün 

“Uzmanıyla Sağlık Sohbetleri” programı için Akademik kadrodan destek 

almaktır (Ekli; 30). 

4.6. Ġzmir ilinde 3 yıldır düzenlenmekte olan “Ġleri YaĢ Sempozyumu”nda 

iĢbirliği yapmak (Ekli; 30). 

4.7. Alzheimer Derneği Ġzmir Ģubesi bilimsel ve sosyal çalıĢma grubu ile  Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı 

ile ortak çalıĢmalar kapsamında sempozyum organizasyonu, sosyal destek 

projeleri, topluma yönelik eğitim programları hazırlamakta ve uygulamaktadır 

(Ekli; 31). 

4.8. Ege Obez Hasta, Osteoporozlu Hasta, Diyabetle YaĢamı KolaylaĢtırma 

Dernekleri‟nin 2003 yılından bu yana düzenledikleri Sağlık Halk Kongresi 

(Ekli; 32). 

4.9. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Böbrek Sağlığı 

Hipertansiyon ve Organ Nakli Derneği‟nin yönetiminde rol alıp faaliyetlerine 
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katkıda bulunmaktadır (Ekli; 33). 

4.10. 14. Avrupa Network Programı kapsamında Tıbbi Genetik Anabilim 

Dalı‟nın Eurogentest, Avrupa Birliği FP6 tarafından desteklenen  “Genetik 

Test Hakkında Sıklıkla Sorulan Sorular” projesi hastalar ve aileler için 

bilgilerin yer aldığı kitapçık (Ekli; 34). 

4.11. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Ege Üniversitesi Tıp 

Rektörlüğü arasında Toplum eğitimi ve Gönüllü kan bağıĢçısı kazanım 

protokolü. 

Ekler  8.2.1 Ege Bölgesi Tıp Dekanları Birliği  

4. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) tarafından 

yapılan “Ege Bölgesi Ortak Asistan Sınavı”na verilen danıĢmanlığa iliĢkin 

belge. 

5. Uzmanlık Dernekleri ile olan iĢbirlikleri. 

5. Türk Psikiyatri Derneği ile yürütülen çalıĢmalara iliĢkin belge. 

5. Türk Kulak-Burun-Boğaz ve BaĢ Boyun Cerrahisi Derneği ile yürütülen 

çalıĢmalar iliĢkin belge. 

5. Türk Toraks Derneği ile yürütülen çalıĢmalara iliĢkin belge. 

5. Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Sınavlarına iliĢkin belge. 

5. Türk Toraks Derneği – Eğitim Programları DıĢ Değerlendirme 

faaliyetlerini iliĢkin belge. 

5. Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu: Uzmanlık Eğitimi Çekirdek 

Eğitim Programı GeliĢtirme faaliyetlerine iliĢkin belge. 

5. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ile yürütülen çalıĢmalara 

iliĢkin belge. 

5. TTB UDEK-UYEK Eğitici GeliĢimi çalıĢtaylarına iliĢkin belge. 

5. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği ile yürütülen çalıĢmalara iliĢkin belge. 

5. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ile yürütülen çalıĢmalara iliĢkin belge. 

6. Türk Nöroloji Derneği Yeterlik Kurul Sınavı‟na iliĢkin belge 

7. Ege Üniversitesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi‟nin (Sitogenetik – 

Moleküler Genetik) Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 

Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılması. 

8. HIV/AIDS Uygulama ve AraĢtırma Merkezi yönetmeliği. 

9. Kan Merkezlerinde görev yapan Hekim DıĢı Sağlık Personelinin eğitimine 
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dair Sağlık Bakanlığı ile Ege Üniversitesi arasında iĢbirliği protokolü. 

10. Kan Merkezlerinde görev yapan Hekim eğitimine dair Sağlık Bakanlığı 

ile Ege Üniversitesi arasında iĢbirliği protokolü. 

11.Adalet Bakanlığı ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim 

Dalı arasında yapılan protokol. 

12. Anatomi Derneği ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim 

Dalı arasında Uzmanlık veya Doktora öğrencilerinin eğitimin alabileceğine 

iliĢkin yeterlilik belgesi. 

13. Beyin ve DavranıĢ alanında faaliyet gösteren European Graduate School 

of Neuroscience (Euron)‟ın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri 

Anabilim Dalı, Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve Ġlaç Bilimleri Enstitüsü ile 

sözleĢmesi. 

14. The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology 

(EBCOG) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı akreditasyon belgesi. 

15. International Atomic Energy Agency ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Radyasyon Onkolojisinin 24.09.2009-23.09.2010 tarihleri arasındaki 

araĢtırma sözleĢmesi. 

16. Medical Imaging Center of Liaoning Cancer Hospital, Shenyang, China 

ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı arasında yapılan 

Development of Scientific Collaboration sözleĢmesi. 

17. Reading Üniversitesi Uygulamalı Ġstatistik Bölümü ile Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi BiliĢim Anabilim Dalı‟nın “Capture-

Recapture Methods and their Application in the Medical and Life Science” 

konulu yaz okulu programı sözleĢmesi.  

18. Lyon Üniversitesi Croix-Rousse Hastanesi Livet Merkezi ile Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı‟nın 

asistanlara yönelik 6 aylık rotasyon programı sözleĢmesi. 

19. Türk-Yunan Üniversiteleri arasında her iki yılda bir yapılan Ortopedi ve 

Travmatoloji Günleri. 

20. Texas Southwestern Medical Center ile Tıbbi Genetik Anabilim Dalı‟nın 

International Transfer of The Biological Material sözleĢmesi. 

21. Salamanca Üniversitesi ile Parazitoloji Anabilim Dalı‟nin General 
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Memorandum sözleĢmesi. 

22. European Union of Medical Specialists Section of Neurology – European 

Board of Neurology [UEMS/EBN] ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalı arasında Avrupa Nöroloji Board Sınavları„nda 

(ANBS)  kalite güvencesi danıĢmanlığı vermek üzere iĢbirliği sözleĢmesi. 

23. European Group for Blood and Marrow Transplantation tarafından Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı‟nın “Allogeneic” 

kategorisinde akredite edilmesine iliĢkin belge. 

24. College of Surgeons of East Central and South Africa Neurosurgery 

programından Ege Üniversitesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı‟na gelecek 

olan asistanlara ait rotasyon belgesi. 

25. Interim LSU Public Hospital ile Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

değiĢim programı sözleĢmesi. 

26. Ege Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği düzenlediği Diyabetik 

Çocuklar Yaz Kampı. 

27. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Ege 

Osteoporozlu Hasta Derneği‟nin tüzüğü.  

28. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Ege Diyabetle 

YaĢamı KolaylaĢtırma Derneği‟nin tüzüğü.  

29. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Ege Obez Hasta 

Derneği‟nin tüzüğü. 

30. KarĢıyaka Belediyesi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları 

Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı‟nın yaptığı çalıĢmalara iliĢkin belge.  

31. Alzheimer Derneği Ġzmir ġubesi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ġç 

Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı ile ortak yürüttüğü 

çalıĢmaların belgesi.  

32. Ege Obez Hasta, Osteoporozlu Hasta, Diyabetle YaĢamı KolaylaĢtırma 

Dernekleri‟nin Sağlık Halk Kongresi duyurusu. 

33. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Böbrek Sağlığı 

Hipertansiyon ve Organ Nakli Derneği‟nin tüzüğü.  

34. Avrupa Network Programı kapsamında Tıbbi Genetik Anabilim Dalı‟nın 

“Genetik Test Hakkında Sıklıkla Sorulan Sorular” kitapçığı. 

35. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Ege Üniversitesi Tıp 
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Rektörlüğü arasında Toplum eğitimi ve Gönüllü kan bağıĢçısı kazanım 

protokolü. 

 

 

9. SÜREKLĠ YENĠLENME VE GELĠġĠM 

 

Bu baĢlık altında 1 temel ve 1 geliĢim standardı yer almaktadır. 

 

Temel standardı ve geliĢim standardını karĢıladığımızı düĢünüyoruz. 

 

Ülkemizin köklü ve saygın tıp fakülteleri arasında yer alan Fakültemizde tıp eğitimi, asistan 

eğitimi ve bilim üretimi gibi konularda projeler üretilerek yaĢama geçirilmekte olduğu 

görülmüĢtür.  

Her aĢamada Ģeffaflık ve katılımcı demokrasi ilkeleri korunmuĢtur.  

 

Çok kısıtlı bütçe olanaklarına karĢın Ġdari, Bilimsel ve Eğitim alanlarında önemli ilerlemeler 

sağlandığı saptanmıĢtır.  

 

Fakültemizde eğitim odaklı, öğrencilere, asistanlara, teknisyenlere,  öğretim üyelerine, halka 

yönelik çok sayıda etkinlik ve projeler yürütülmekte ve planlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 

 

 

 

 

9. SÜREKLİ YENİLENME VE GELİŞİM  

Bu başlık altında 1 temel ve 1 gelişim standardı yer almaktadır 

9.1.  Sürekli yenilenme ve geliĢim  

Temel 

Standart  

Tıp fakülteleri eğitim ve eğitimle bağlantılı araĢtırma ve hizmet iĢlevleriyle 

ilgili iç ve dıĢ verileri mutlaka düzenli olarak toplamalı, değerlendirmeli, 

sürekli bir yenilenme sistemi kurmalı ve geliĢime yönelik olarak çalıĢtırmalıdır.  

Açıklama  Tıp fakültelerinde eğitim programı ve bileĢenleri olan eğitim amaçları, eğitim-

öğretim yaklaĢımları, değerlendirme baĢlıklarında sürekli iyileĢtirme 

sistemlerinin kurulması ve çalıĢtırılması, bu alanlarla ilgili ölçme, 

değerlendirme ve iyileĢtirmelere iliĢkin kanıtların da böyle bir kalite güvence 

sistemine dayandırılması gerekmektedir.  

Değerlendirme 

Sorusu  

• Eğitimle ilgili sürekli yenilenme sisteminin yapısı ve çalışma şekli nasıldır, 

sonuçları nelerdir?  

Fakültemizde tıp eğitimi, asistan eğitimi ve bilim üretimi gibi konularda 

projeler üretilerek yaĢama geçirilmektedir. Her aĢamada Ģeffaflık ve katılımcı 

demokrasi ilkeleri korunmuĢtur. 

Değerlendirme 

Metni  

Fakültenin sürekli yenilenme sistemine dair kurumsal yapılanması ve 

çalışmalarının özeti  

Ülkemizin köklü ve saygın tıp fakülteleri arasında yer alan fakültemizde tıp 

eğitimi, asistan eğitimi ve bilim üretimi gibi konularda projeler üretilerek 

yaĢama geçirilmektedir. Her aĢamada Ģeffaflık ve katılımcı demokrasi ilkeleri 

korunmuĢtur. Çok kısıtlı bütçe olanaklarına karĢın aĢağıda sıralanan baĢlıklarda 

önemli ilerlemeler sağlanmıĢtır: 

1. ĠDARĠ KONULAR 

Fakültemizin geliĢmelerden sürekli bilgilendirilmesi amacıyla süreklilik 

gösteren toplantılar düzenlenmiĢtir; 

•         Akademik Kurullar: Aralık-Mayıs 

•         Anabilim Dalı BaĢkanları Toplantıları: Mart-Eylül 

•         Tek Temalı Akademik Kurullar (örneğin Tıpta ve DiĢ 
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Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hakkında bilgilendirme) 

2009 yılı içerisinde 25 Profesör, 19 Doçent kadromuz YÖK‟ten izin alıp 

açılmıĢ ve atamalar tamamlanmıĢtır. 

Fakültemize özel bir Hukuk Bürosu kurulmuĢtur. Fakültemiz/Hastanemiz 

bünyesinde iki avukat görevlendirilmiĢ olup gereğinde yardım alınmaktadır. 

Rektörlük, Dekanlık ve BaĢhekimlik olarak anabilim dallarımızın neredeyse 

tamamı ziyaret edilmiĢtir. 

Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği paralelinde asistan 

eğitimimiz ve ihtisas konuları standardize edilmiĢtir. Ege Tıp Asistan 

Komisyonu aktif olarak çalıĢmakta olup ilk kez yeni gelen asistanlarımız için 

uyum programı düzenlenmiĢtir. Sadece asistanlarımızdan sorumlu bir büro 

açılmıĢ ve Ģef ataması yapılmıĢtır. Temel, Dahili, Cerrahi asistan temsilciliğinin 

yanı sıra ilk kez  yabancı uyruklu asistanlar için de bir temsilci seçilmiĢtir. Ġki 

adet Ġyi Yayın Uygulamaları Kursu düzenlenmiĢtir. 

2. BĠLĠMSEL KONULAR 

AraĢtırma Projelerinin özellikle asistanları ilgilendiren konularda 

hızlandırılması sağlanmıĢtır. Sağlık Bakanlığına bağlı yeni etik kurul yapısı 

içerisinde ülkemizde ilk onaylanan etik kurul fakültemizde kurulmuĢtur. 

Hakemler tarafından onaylanan tüm BAP desteklenmiĢtir. Ġlk defa araĢtırma 

projelerine ayrılan pay %19‟a yükselmiĢtir. Yine ilk defa projelerin yayına 

dönüĢüm oranları saptanmıĢtır; Uluslararası yayına dönüĢüm: % 25.5, toplam 

yayına dönüĢüm: % 43.9 bulunmuĢtur. 

Bilimsel Vizyon Günleri I: 24 Haziran 2009 tarihinde Fakültemizin bilimsel 

araĢtırmalarda tema bazlı önceliklerinin saptanması amacıyla beyin fırtınası 

toplantısı düzenlenmiĢtir. 

Yurt dıĢına görevlendirilen öğretim üyeleri için verilen destek 1.000TL‟den 

1.500 TL çıkarılmıĢtı. Bu yıl 1.700 TL yükseltilmiĢtir. 

Ayın kitabı serisi yeniden aktive edilmiĢtir. Halk kitapları yazılmaya 

baĢlanmıĢtır. 

Ege Tıp dergisi SCI için yürütücü kuruluĢ olan Thompson ile sözleĢme 

imzalanarak, 1 yıllık izleme alınmıĢtır. 

3. EĞĠTĠM 

Bu konuda çok sayıda komisyon, önemli projeler sürdürülmektedir. 
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Program Değerlendirme Komisyonu  

Fakültemiz  ilk üç sınıfının eğitim programını değerlendirme çalıĢmaları 

kapsamında, müfredat analizi çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Amaç: Halen 

uygulanmakta olan yatay ve dikey entegrasyon temelli eğitim programımızı, 

fakültemizin amaç ve hedeflerine uygunluğu ve  etkinliği yönünden 

değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Eğitim programımızın 

baĢlangıç hedeflerinin ne denli gerçekleĢtiğini görmek,  değiĢmesi ya da 

düzenlenmesi gereken bilgi aktarma yöntemlerini saptamak ve bu kontrollerin 

düzenli olarak yapılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

Ġntörnlük Uygulamaları 

 Asistan Ġntörnlük tüm 6. sınıfta uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Ġntörnlerin 

değerlendirme formları yeniden düzenlenerek 6. Sınıf koordinatörlüğü 

intörnlerin geri bildirimlerini değerlendirmiĢ, AD temsilcileri sorunlar üzerinde 

çalıĢmıĢtır. Tüm Anabilim ve Bilim Dalları 6. sınıf seçmeli staj listesine 

eklenerek öğrencilerin istedikleri tüm alanlarda seçmeli stajlarını yapabilmeleri 

sağlanmıĢtır. 

Ġki adet 24 saat açık yeni okuma salonu hazırlanmıĢtır. 

Eğitim sekreterleri eğitimi 

•   Anabilim dallarının eğitim sekreterlerinin halen yürütülen eğitim programı 

hakkında bilgilendirilmesi 

•    Sekreteryadan kaynaklanan sorunların ortaya konulması ve çözümlenmesi 

•    Eğitim sekreterliği uygulamasının etkinliğini artırma amaçlanarak üç adet 

program yürütülmüĢtür. 

Ekler  1. Son stratejik planı ve yıllık revize planları. 

2 Fakültenin en son faaliyet raporu. 

Gelişim 

Standardı  

Tıp fakülteleri sundukları hizmeti, eğitim odaklı bir çerçevede 

yapılandırmalıdırlar.  

Açıklama  Tıp fakültesi yöneticileri ve öğretim elemanları kurumlarının temel işlevinin 

eğitim olduğunu unutmamalıdır. Tıp fakültelerinin tüm işlevleri içinde 

vazgeçilmez olanın eğitim olduğu vurgulanmalıdır.  

Değerlendirme 

Sorusu  

o Tıp Fakültesi sunduğu hizmeti eğitim odaklı bir çerçevede yapılandırmakta 

mıdır?  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nin sunduğu hizmet esas olarak eğitim odaklıdır.  
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Değerlendirme 

Metni  

Fakültenin sürekli yenilenme sistemine dair kurumsal yapılanması ve 

çalışmalarının özeti  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nin eğitim alanındaki faaliyetleri sürekli bir 

yenilenmeyi getirmektedir. Bu alandaki etkinlikler; öğretim üyesi ve program 

geliĢimi, diğer etkinlikler olmak üzere üç baĢlıkta gruplandırılmıĢtır. 

1. Öğretim Üyesi GeliĢimi 

1.1. Eğitici GeliĢimi Eğitimi 

Fakültemizde 1999 yılından bu yana eğitici geliĢimi etkinlikleri kapsamında 

Eğitim Becerileri Kursu düzenlenmektedir. 2010 yılı itibarı ile bu kursların 

içeriği geliĢtirilmiĢ ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Temel Eğitici 

GeliĢim Programı (TEGEP) adı altında verilmeye baĢlanmıĢtır. Kurslar 25 

Ocak-31 Mart 2010 tarihleri arasında eĢzamanlı olarak üç öğretim üyesi 

grubuna 12 yarım günlük program halinde sunulmuĢtur. Bu kurslarda (sırasıyla 

22;22;21) 65 öğretim üyesi eğitim almıĢtır. Önümüzdeki dönem (Güz 2010) 

açılacak olan kursa 24 öğretim üyesi kaydını yaptırmıĢtır. Eğitim, öğretim 

üyelerinin öz değerlendirmesi, geribildirimleri ve izleme görüĢmeleri ile 

değerlendirilmektedir. TEGEP‟in her yıl 3 kez açılması, üzerinde orta ve ileri 

düzey programların eklenerek daha da güçlendirilip sistematize edilmesi 

planlanmıĢtır. Akademik yükseltemeler için Temel Eğitici GeliĢlimi 

Programına katılmıĢ olmak göz önüne alınmaktadır.(bkz.Ulusal Tıp Eğitimi 

Standartları 6.4. Eğitici GeliĢimi Programları baĢlığı). 

1.2. Farabi DeğiĢim Programı 

"Farabi DeğiĢim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları 

Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi DeğiĢim Programı, üniversite ve yüksek 

teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 

düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve 

öğretim üyesi değiĢim programıdır. Farabi DeğiĢim Programı, öğrenci veya 

öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dıĢında bir 

yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini 

amaçlamaktadır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi programın üyesidir. 

1.3. ERASMUS 

Yüksek öğrenimde öğrenci ve öğretim elemanı odaklı bu programın amacı,  

Avrupa‟da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak, yüksek öğretim kurumları 
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arası iĢbirliğini geliĢtirmek ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu amaçla; 

öğrenci, öğretim elemanı ve yeni eklenen idari personel ve  öğretim üyesi 

yardımcıları  değiĢimi organizasyonları yapılmaktadır. 2009-2010 Akademik 

Yılında Fakültemize Erasmus nedeniyle ayrılan hibe  17 500 euro‟dur (bkz. 

Ulusal Tıp Eğitimi Standartları 7.5. Ulusal ve Uluslar arası iĢbirliği baĢlığı). 

2010 yılında bu program çerçevesinde (“ERASMUS” Öğretim Üyesi DeğiĢimi 

Programı) Parazitoloji Anabilim Dalı‟ndan Prof.Dr. Nevin Turgay ve Prof.Dr. 

Seray Özensoy Töz  24-28 Mayıs 2010  tarihleri arasında Yunanistan Crete 

Üniversitesinde görevlendirilmiĢlerdir.  

(Ekli; 3). 

2. Program GeliĢimi 

2.1. Tıp Fakültesi Eğitim Programı GeliĢtirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının 

Belirlenmesi Projesi (2002/DPT/005) 

Tıp Eğitimi ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı iĢbirliğinde 2001 yılında baĢlatılan 

DPT tarafından desteklenen proje kapsamında Ġzmir Kent Merkezi‟ni temsil 

eden bir hane halkı örnekleminde sık görülen sağlık sorunları anket yöntemi ile 

saptanmıĢ, delphi tekniği ile bu sorunların eğitsel öncelikleri hekimler 

tarafından değerlendirilmiĢ ve fakültede uzmanlarla yapılan panellerle aciliyet, 

fatalite8, korunabilirlik gibi kriterler üzerinden bu sorunlar 

önceliklendirilmiĢtir. Fakültenin eğitim programında yeralan  temel sağlık 

sorunları bu çerçevede belirlenmiĢtir (bkz. Ulusal Tıp Eğitimi Standartları 2.3. 

Eğitim programının topluma yönelik/topluma dayalı özellikleri baĢlığı). 

2.2. Program Değerlendirme ÇalıĢmaları  

Bu komisyonda ağırlıklı olarak önceki dönemlerde blok baĢkanlığı veya dikey 

koridor temsilciliği yapan öğretim üyeleri yer almaktadır.  

ÇalıĢmanın hedefleri:   

- Programın oluĢturulma sürecini ve amaçları gözden geçirmek, 

- BaĢlangıçtaki amaçların ne kadar gerçekleĢtirildiğini belirlemek, 

- Müfredat analizi yaparak yetersizlikleri saptamak ve önerilerde bulunmak, 

- Evre – blokların hedeflerine uygunluğunu değerlendirmek, 

- Evreler ve bloklar arasındaki entegrasyonu değerlendirmek (dikey 

entegrasyon), 

- Geri bildirim yöntemlerini değerlendirmek, 
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- Öğrenci ve öğretim üyelerinden geri bildirim almak, 

- Eğitim materyallerini değerlendirmek ve öneriler geliĢtirmek, 

- Blok ve dikey koridorların çalıĢma yöntemlerini değerlendirmek, 

- Ölçme - değerlendirme yöntemlerini değerlendirmek ve sorunları saptamaktır. 

 (bkz. Ulusal Tıp Eğitimi Standartları 5.1. ve 5.2. Program Değerlendirme 

baĢlığı). 

2.3. Staj Planlama Kurulu  

Ġlk üç yılı baĢvuru nedenlerine yönelik sistemler bazında düzenlenmiĢ olan bir 

eğitim programının stajlar döneminde anabilim dalları temelli olarak devam 

etmesinin getirdiği sorunları değerlendirmek ve stajların yeniden 

organizasyonu, dikey koridorların staj dönemleri içine yerleĢtirilmesini 

sağlamak amacıyla bir Klinik Stajlar Plan Komisyonu oluĢturulmuĢtur (Ekli;4). 

2.4. Sosyal Sorumluluk Projeleri  

Ege Üniversitesi öğrencilerinin bilgi ve birikimlerini kullanacakları toplumsal 

bir projede yer almalarını sağlayarak sosyal bilincini ve duygusunu geliĢtirmek 

amacıyla planlanmıĢtır. Bu proje Özel ÇalıĢma Modüllerinden biri olarak 

eğitim programında uygulanacaktır (Ekli; 5). 

2.5. AraĢtırmacı  Eğitim Programı  

Sağlık hizmetinin ve bilimin hızlı bir dönüĢüm içinde olması Tıp Eğitiminin de 

buna ayak uydurmasını gerektirmektedir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

temelde mezunlarının ülkesine faydalı, kendine güvenen, araĢtırmacı, üretken tıp 

doktorları olmasını amaçlamaktadır. Mezunlarımızın bilim üretimine ve sağlık 

politikalarına daha fazla katkı sağlamaları amacıyla opsiyonel programlar 

hazırlanması gündeme gelmiĢtir.  Bu doğrultuda “AraĢtırmacı  Eğitim Programı” 

ön çalıĢması baĢlatılmıĢ, Bilim Opsiyonları Komisyonu kurulmuĢtur. Tıp eğitimi 

donanımının temel ilkelerinden hiç ödün vermeden, çekirdek eğitim programına 

eklenecek  araĢtırma, toplum sağlığı, sağlık politikaları ve klinik uygulamaların 

opsiyonel olarak sunulduğu bir eğitim programı planlanmaktadır. 

ÇalıĢmanın amacı: Sağlık sorunlarına çözüm bulmaya yönelik temel tıp, 

deneysel tıp ve klinik tıp alanında araĢtırmaları gerçekleĢtirebilecek donanıma 

sahip geleceğin akademik tıp liderlerini yetiĢtirmek üzere, bilimsel araĢtırmalara 

ilgi duyan ve bu ilgisini akademik baĢarısı ve çalıĢma disiplini ile kanıtlayan 

nitelikli ve istekli tıp öğrencilerini eğitmektir (Ekli; 6). 
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2.6. Eğitimde Geleceği Planlama Toplantısı (Carpe-Diem) 

Eğitim Komisyonu, Program Değerlendirme, Staj Planlama ve AraĢtırmacı 

Eğitim Programı GeliĢtirme Komisyonları‟nın bir araya gelerek Ege Tıp 

Fakültesi eğitiminde hedeflerin gerçekleĢtirilebilmesi için yöntem ve stratejileri 

tartıĢtılar (Ekli; 7).  

3. Diğer Etkinlikler 

3.1. Kariyer Günleri (Ġntörnlere yönelik)  

Psikiyatri anabilim dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ali Saffet 31 Mart 2010 

tarihinde“Stresle BaĢa Çıkma” konulu sunumu ile baĢlayan toplantı, 

öğrencilerimizin mezun olduklarında çalıĢma Ģartlarına uyum sağlayabilmeleri 

ve geleceklerine iliĢkin belirlemelerinde daha bilinçli olabilmelerini amaçlayan 

bir etkinlik olarak planlanmıĢtır. Bu bağlamda hastanemizle birlikte Ġzmir 

ilindeki diğer hastanelerde farklı uzmanlık alanlarında görev yapan, 

üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında fakültemizde eğitim alan 

doktora öğrencisi ve aile hekimliği yapan hekimlerin katılımıyla bir toplantı 

gerçekleĢtirilmiĢtir (Ekli; 8). 

3.2. Reçete Günleri 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerin  ilaç firmaları ile etkileĢimi eğitim 

sürecinde kontrol edebilmek amacıyla öğrenci sempozyumu niteliğinde bir 

program planlanmıĢtır. Bu program 6. Sınıf koordinatörlüğü yönetiminde 2003-

2004 akademik yılından bu yana “Reçete Günleri” adıyla sürdürülmektedir. 

Özellikle birinci basamakta çalıĢacak hekimlere yönelik reçete yazma 

yaklaĢımlarının ele alındığı iki günlük programda, farklı alanlarda konu 

baĢlıkları ele alınmakta ve ilgili öğretim üyeleri tarafından temel yaklaĢımlar 

etkili bir biçimde açıklanmaktadır. Tedavide kullanılan ilaçlar jenerik adları 

yanında preparat örnekleri ile anlatılmaktadır. Sunumlar arasında fakülte için 

eğitime yansıyacak kurumsal düzeyde destek karĢılığında ilaç firmalarının 

tanıtımları için denetimli kısa süreler ayrılmaktadır. Bu etkinlik sırasında 

öğrencilere promosyon malzemeleri içinde özellikle öğrencilik sırasında en 

kabul edilebilir olan tıp kitapları gibi promosyonlar sunulabilmektedir. 

Fakültede son yedi yıldır gerçekleĢtirilerek gelenekselleĢen Reçete Günleri 

hekim adaylarına reçete bilgileri ve ilaçları genel olarak hatırlatmayı amaçlayan 

bir etkinliktir. Böylece son sınıf öğrencilerine ilaç firmaları tarafından fakülte 
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içi ve dıĢında yapılan toplantılarla aktarılan bilgiler kontrollü, bilimsel temelde 

ve öğretim üyelerimizin hatırlatması ile sunulmaktadır. Bu programa iliĢkin 

olumlu öğrenci geribildirimleri göz önüne alınarak gerekli düzenlemeler 

yapılmıĢ ve bu yıl yedincisi planlanmıĢtır. Bu etkinliğe iliĢkin yedi yılın öğrenci 

değerlendirmelerine ekten ulaĢılabilinir (Ekli; 8). 

3.3. Asistan Uyum Eğitimi 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde 2010 yılından itibaren fakülteyi  kazanan 

uzmanlık öğrencilerine yönelik Asistan Uyum Eğitimi programı baĢlatılmıĢtır. 

Bu programın özetine ekten ulaĢılabilinir (Ekli; 9). 

3.4. Ege Tıp Asistan Komisyonu 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde Uzmanlık Eğitimi çalıĢmalarını planlamak, 

organize etmek ve izlemek amacıyla Ege Tıp Asistan Komisyonu (ETAK) adı 

altında bir komisyon kurulmuĢtur (Ekli; 10).  

3.5. Deney Hayvanları Kullanım Kursu  

Kurs, Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (EÜHADYEK) 

tarafından verilmektedir. Kurs programı Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü‟nün 12.12.2007 tarih ve 2007/11 

sayı ile yayımlanan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına 

Dair Genelgesi” esas alınarak 80 saat üzerinden hazırlanmıĢtır. Kurs Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikleri ve Laboratuarlarında verilmektedir. VII. 

Dönem  “Deney Hayvanı Kullanımı Kursu”u 07 - 18 Haziran 2010 tarihleri 

arasında düzenlenecektir (Ekli; 11). 

3.6. Ġyi Yayın Uygulamaları 

ARGEFAR tarafından 2009 yılı içinde planlanmıĢtır. Kursun amacı uzmanlık 

eğitimi alan asistanların araĢtırma sorusu oluĢturma aĢamasından, planlama ve 

yayınlanmasına kadar giden her aĢama ile ilgili farkındalıklarını artırarak 

bilimsel çalıĢmaların ve yayınların kalitesini artırmaktır. Kurs 2009 yılı içinde 

(18 ve 25 Haziran, 10 ve 17 Eylül) dört kez uygulanmıĢtır. Kursa 88 

(27;26;15;20) kiĢi katılmıĢtır. Katılımcı geribildirimleri kursun yararlı olduğu 

konusunda görüĢ birliği sergilemiĢtir. Kursun daha geniĢ kesimlere 

ulaĢtırılabilmesi için BĠTAM ve eğitici ekibi tarafından uzaktan eğitim modülü 

hazırlıkları devam etmektedir (Ekli; 12) 

3.7. Anabilim Dalları Arasında Ortak Yürütülen ÇalıĢtay 
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Kulak-Burun-Boğaz 

Anabilim Dalı, NöroĢiruriji Anabilim Dalı, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim 

Dalı ile 2000 yılından beri ortak çalıĢtay düzenlemektedir (Ekli; 13).  

3.8. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Web Temelli Soru Bankası Sistemi 

 EÜTF gerçekleĢtirilecek yazılı sınavlarda kullanılacak soruların 

hazırlanmasına yönelik Web Temelli Soru Bankası oluĢturulması için Eylül 

2006‟da Ege Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projelerine önerilen proje ile  

EÜTF öğretim üyelerinin herhangi bir bilgisayar üzerinden, yüksek güvenlik 

altında soru yazmasına, düzenlemesine, sınav seti oluĢturulmasına olanak 

tanıyacak bir bilgisayar yazılımı geliĢtirilmiĢtir. EÜTF‟de bir web sunucusu 

üzerinde çalıĢacak bu yazılımın, ayrıca sınav sonrasında optik okuyucudan 

alınacak analizler yaparak, sınav ve sorular hakkında ayrıntılı bilgi üretmesi 

planlanmıĢtır. Proje Kasım 2006‟da kabul edilmiĢ ve proje çalıĢmaları Aralık 

2006‟da baĢlatılmıĢtır. Proje için gereken donanım altyapı alım iĢlemleri Aralık 

2006‟da tamamlanmıĢtır. Projenin planlanan aĢamaları devam etmektedir ve 

Eylül 2010 tarihinde tamamlanacaktır (www.sorubank.med.edu.tr adresinden 

ulaĢılabilinmektedir). 

3.9. Proje Yayın Ofisi  

AREL, APAK ve PROKOM‟un tek ve geniĢletilmiĢ bir organizasyon ile bir 

araya getirilmesinden oluĢan yeni bir ofistir ve Dekanlık binasında yer 

almaktadır. Temel fikir, bilimsel çalıĢma ile ilgili tüm yapıların merkezi bir 

organizasyona kavuĢturulmasıdır. AraĢtırma yapmak isteyen her düzeyden 

çalıĢanlarımıza danıĢmanlık vermek, Fakültenin  bilimsel ve mali olanaklarını 

açıklamak, istatistik, yabancı dil gibi alanlarda yardımcı olmak amacıyla 

örgütlenmektedir. Bilimsel cihazların envanterinin çıkartılması da bu grubun 

görev alanıdır. Böylece bir projeye baĢlamak isteyen fakültemiz üyesi doğrudan 

bu büro ile iletiĢime geçecek ve gerekli destek verilecektir (Ekli; 8.2.1.).  

3.10. AraĢtırmacı Eğitimi  

ICH/GCP‟ye, ĠKU‟ya uygun, yüksek standartta klinik araĢtırmaların ülkemizde 

yaygınlaĢması için, araĢtırmacıların bu konudaki bilgilerinin güncellenmesi ve 

dünyadaki son geliĢmelerin paylaĢılması ve Etik Kurul yapılarının bilinmesi 

büyük önem kazanmaktadır.  

Bu amaçla, “AraĢtırıcı Eğitim Programı” baĢlıklı toplantı 24 Ekim 2009 

http://www.sorubank.med.edu.tr/
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Cumartesi günü, Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Pfizer 

Ġlaçları Ltd. iĢbirliğiyle Muhittin Erel Amfisi‟nde gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Ġlaç araĢtırma ve geliĢtirme sürecindeki basamakları, çalıĢmaların etik 

değerlendirilmesi, sorumluluklar, düzenlemeler, çalıĢma tasarımı, çalıĢmaların 

organizasyonu ve yürütülmesi, yoklama ve denetleme konularını içeren bu 

programın dayanağı ICH-GCP/IKU ve Yeni Klinik AraĢtırmalar 

Yönetmeliği‟dir. Program sonunda katılımcının sertifikalanması, tüm eğitim 

modüllerine ve sonundaki sınava katılması Ģartına bağlı olmuĢtur. Bu program 

Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmıĢtır.  Katılım sayısının sınırlandırılmıĢ 

olması nedeniyle çok yoğun talep olmasına rağmen ancak 300 kiĢi katılım için 

kabul edilebilmiĢ ve sınav sonuçlarının belirlenmesini takiben sertifikalar 

dağıtılmıĢtır (Ekli; 14) 

3.11. Eğitim Sekreterleri Eğitimi 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟ndeki anabilim dallarının sekreterlerinin halen 

yürütülen eğitim programı hakkında bilgilendirilmesi, sekretaryadan 

kaynaklanan olası sorunların çözümlenmesi ve eğitim sekreterliği 

uygulamasının etkinliğini artırmak amacıyla 2009 eğitim öğretim yılında 

“Eğitim Sekreterliği Eğitimi” gerçekleĢtirilmiĢtir. 2009 yılı boyunca üç 

aĢamada gerçekleĢtirilen eğitim sekreterleri eğitimine (ESE) tüm anabilim 

dallarından ve öğrenci iĢlerinden en az bir kiĢi olmak üzere toplam 58 sekreter 

katılmıĢtır. Eğitimler üç küçük grup halinde ve etkileĢimli biçimde Mart, Nisan 

ve Eylül 2009 tarihlerinde üç aĢamada yürütülmüĢtür. Ege Tıp‟ta ilk olan bu 

eğitimlerle, programının yürütülmesinde etkin olduğu halde gözle görülmeyen 

bir grup olan sekreterlerin iĢ tanımları, görev sınırları konuĢulmuĢtur.  

Hatırlatma eğitimlerinin her yıl yapılması hedeflenmektedir (Ekli; 15). 

3.12. Vizyon Günleri  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde Bilimsel araĢtırmalarda tema bazlı olarak 

fakültenin önceliklerinin neler olması gerektiğini tartıĢmak ve fakültenin konuyla 

ilgili önceliğinin/ önceliklerinin adını koymak amacıyla bir toplantı 

düzenlenmiĢtir. Bu toplantıda Prof. Dr. Emin Kansu ülkemizin bilim 

politikalarını ve bilimsel çalıĢmaların ülke yararına katma değerini anlatmıĢtır. 

Sunumun ardından isteyen Öğretim Üyeleri; fakültenin öncelik vermesinin 

gerekli olduğunu düĢündükleri bilimsel araĢtırma konularına iliĢkin birer sunum 
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yapmıĢtır. Sunum sırasında savundukları araĢtırma konusunun bilime ve topluma 

neler katacağının, ülkemizde örnekleri olup olmadığının, nasıl bir alt yapıya 

gereksinim duyulduğunun, maliyet analizinin, multidisipliner bir yaklaĢım 

gerektirip, gerektirmediğinin belirtilmesi istenmiĢtir. Toplantıdan sonra kurulan 

çalıĢma grupları birer rapor hazırlayarak, raporlar fakülte içerisinde paylaĢılmıĢ 

ve izleyen toplantıda fakültenin bilimsel geleceğinde ağırlıklı olarak 

desteklenmesi düĢünülen konular saptanmıĢtır. Böylece fakülte çapında saptanan 

bilimsel vizyonlar, odaklanmıĢ çalıĢma alanlarımızı ortaya konmuĢtur (Ekli; 16). 

3.13. Ege Tıp Dergisi 

Ege Tıp Dergisi 1962 yılından beri yayınlanmaktadır. Yayın alt Kurulu 2009 

yılından itibaren dergi editörlerinin yanı sıra Ayın Kitabı, Halk Kitabı ve Ders 

Kitabı editörlerini de içeren bir yapılanmaya kavuĢmuĢtur. 2009 yılı içerisinde, 

TÜBĠTAK ULAKBĠM‟in, ISI dergi seçim ve değerlendirme ölçütleri dikkate 

alınarak yaptığı değerlendirme sonucunda Ege Tıp Dergisi, uluslar arası ölçekte 

alanındaki en önemli bilimsel süreli yayınları indeksleyen ve atıf sistemi ile 

özel bir öneme sahip olan ISI‟ya önerilecek dergiler arasında yer alması uygun 

bulunmuĢtur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nin halka yönelik “Sağlık Serisi” 

kitapları projesi kapsamında, 93 adet Halk Kitabı baĢvurusu yapılmıĢtır ve 

onbir adet kitap metni gelmiĢtir. Ayın Kitabı çalıĢmaları kapsamında, toplam 12 

adet baĢvuru yapılmıĢ, bu baĢvurulardan beĢ kitap metni gelmiĢ, iki kitabın 

basımı yapılmıĢtır. Diğer üç kitabın basım çalıĢmaları devam etmektedir. 

Ekler  a. Son stratejik planı ve yıllık revize planlar  

b. Fakültenin en son faaliyet rapor 

3. Erasmus 

4. Staj Planlama Kurulu raporu. 

5. Sosyal Sorumluluk Proje  

6. AraĢtırmacı Eğitim Programı.  

7. Tıp Eğitiminde Geleceği Planlama toplantısı (Carpe-Diem) 

8. Kariyer Günleri Raporu. 

8. Reçete Günleri Raporu. 

9. Asistan Uyum Eğitimi toplantı tutanağı ve programı. 

10. Ege Tıp Asistan Komisyonu  

11. Deney Hayvanları Kullanım Kursu kitabı ve program özeti.  
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12. Ġyi Yayın Uygulamaları kurs programı ve katılımcı listesi. 

13. Anabilim Dalları arasında ortak yürütülen çalıĢtayların listesi. 

14. AraĢtırmacı Eğitimi  

15. Eğitim Sekreterleri Eğitimi programı ve katılımcı listesi. 

16. Vizyon Günleri  

17. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Alt Komisyonu, çalıĢma grupları, 

yönerge ve yönetmelik 
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