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A. GENEL TANITIM 

 Üniversitenin adı : Ege Üniversitesi 

 Rektörün adı : Prof. Dr. M. Cüneyt HOŞÇOŞKUN  

 Fakültenin adı : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 Dekanın adı : Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN 

  

Özdeğerlendirme komitesi üyelerinin ad ve görevleri: 

 Dekan: Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN 

 Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı: Prof. Dr. Selda ERENSOY 

 Özdeğerlendirme Koordinatörü: Prof. Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU 

 

I. “Amaç ve Hedefler” Grubu 

1. Prof. Dr. Süreyya ÖZBEK 

2. Prof. Dr. Nilgün KÜLTÜRSAY 

3. Prof. Dr. Lütfiye KANIT 

4. Prof. Dr. Ahmet ÇOKER 

5. Doç. Dr. Sürel KARABİLGİN 

6. Dr. Burcu YAĞMUR (Asistan) 

7. Tugay ALVER (3. sınıf öğrencisi) 

8. Alp Utku İYİDİLLİ (1. sınıf öğrencisi) 

 

II. “Eğitim Programı” Grubu 

1. Prof. Dr. Ferda ÖZKINAY 

2. Prof. Dr. Meltem ÇİÇEKLİOĞLU 

3. Prof. Dr. Eser SÖZMEN 

4. Prof. Dr. Figen GÖKMEN 

5. Prof. Dr. Burak TURNA 

6. Prof. Dr. Şöhret AYDEMİR 
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7. Doç. Dr. Ebru SEZER 

8. Dr. Elif Sıla TÖRÜN 

9. Dr. Sami EREN (Asistan) 

10. Onur KUTLUAY (3. sınıf öğrencisi) 

11. Ramazan KOŞER (2. sınıf öğrencisi) 

 

III. “Öğrencilerin Değerlendirilmesi (Ölçme Değerlendirme)” Grubu 

1. Prof. Dr. Figen GÖKÇAY 

2. Prof. Dr. Aslı AKTAN İKİZ 

3. Prof. Dr. Oktay NAZLI 

4. Prof. Dr. Alpaslan ÇAKAN 

5. Prof. Dr. Rüçhan SERTÖZ 

6. Doç. Dr. Ayhan ÇALIŞKAN 

7. Dr. Namig JAFAROV (Asistan) 

8. Burak KARAKAYA (4. sınıf öğrencisi) 

9. Yusuf Alp SUBAŞ (2. sınıf öğrencisi) 

 

IV. “Öğrenciler” Grubu 

1. Prof. Dr. Münevver ERDİNÇ 

2. Prof. Dr. Yasemin AKÇAY 

3. Prof. Dr. Sibel GÖKSEL 

4. Prof. Dr. Tansu YAMAZHAN 

5. Prof. Dr. Nazmiye ALTINTAŞ 

6. Dr. Elif Sıla TÖRÜN  

7. Ayşe ŞEN (Öğrenci İşleri Bürosu Şefi) 

8. Mohammad DAWOUD (5. sınıf öğrencisi) 

9. Argun ŞENSOY (3. sınıf öğrencisi) 
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V. “Program Değerlendirme” Grubu 

1. Prof. Dr. Mahmut ÇOKER 

2. Prof. Dr. Abdullah SAYINER 

3. Prof. Dr. Cenk CAN 

4. Prof. Dr. Meltem TAŞBAKAN 

5. Yar. Doç. Dr. Kevser VATANSEVER 

6. Uzm. Dr. Berk GEROĞLU (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, aile hekimi uzmanı) 

7. Uğur MENGENECİ (5. sınıf öğrencisi, fakülte öğrenci temsilcisi) 

8. Ali ÖZDOĞAN (3. sınıf öğrencisi) 

 

VI. “Öğretim Elemanları” Grubu 

1. Prof. Dr. Füsun SAYGILI (Dekan Yardımcısı) 

2. Prof. Dr. Aydın ÖZSARAN 

3. Prof. Dr. Aytül ÖNAL 

4. Doç. Dr. Özlem YILMAZ 

5. Yrd. Doç. Dr. Funda KARBEK AKARCA 

6. Yrd. Doç. Dr. Nur SELVİ GÜNEL 

7. Öğr. Gör. Nilüfer DEMİRAL 

8. Aslıhan UZUN (6. sınıf öğrencisi) 

 

VII. “Eğitsel Kaynak ve Olanaklar” Grubu 

1. Prof. Dr. Ersin KOYLU 

2. Prof. Dr. Mehmet ASIM ÖZER 

3. Prof. Dr. Nevin ORUÇ 

4. Doç. Dr. Hüseyin ONAY 

5. Yard. Doç. Dr. Yusuf Ali ALTINCI 

6. Öğr. Gör. Yusuf YILMAZ 

7. Uzm. Ramazan ÇIPLAK (kütüphane şefi) 
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8. Okan BAL (4. sınıf öğrencisi) 

9. Alper Buğra YALÇIN (1. sınıf öğrencisi) 

 

VIII. “Yönetim ve Yürütme, Sürekli Yenilenme ve Gelişim” Grubu 

1. Prof. Dr. Ziya ALKAN 

2. Prof. Dr. Sinan ERSİN 

3. Doç. Dr. Çığır BİRAY AVCI 

4. Öğr. Gör. Nilüfer DEMİRAL 

5. Dr. Alper Büyükakkuş (Fakülte Sekreteri) 

6. Arman VAHABİ (6. sınıf öğrencisi) 

7. Umut FİDAN (3. sınıf öğrencisi) 

 

Danışmanlar 

1. Prof. Dr. Abdullah SAYINER 

2. Prof. Dr. Ziya ALKAN 

3. Prof. Dr. Münevver ERDİNÇ 

4. Prof. Dr. Tahir YAĞDI 

 

* Ziyaret ekibi üyelerinin ziyaret öncesi iletişim kuracağı sorumlu kişiler: 

Prof. Dr. Selda ERENSOY 

Prof. Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU 

Tel: 0232 390 4910, 0232 390 2031 

Faks: 0232 388 1115 

E-posta: selda.erensoy@ege.edu.tr, ozen.basoglu@ege.edu.tr 

mailto:selda.erensoy@ege.edu.tr
mailto:ozen.basoglu@ege.edu.tr
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B. ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA SÜRECİ 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010 yılında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından 

01.01.2017 tarihine kadar akredite edildi. Fakültemiz 2015-2016 dönemi için de başvurusunu yaptı ve 

UTEAK tarafından 03.12.2009 tarihinde başvurumuzun kabul edildiği yazı ile bildirildi. 

Anabilim dallarına ve öğretim üyelerine UTEAK tarafından başvurumuzun kabul edildiği bildirilerek; 

Özdeğerlendirme Raporu (ÖDR) Hazırlama Komitesinde görev almaya gönüllü öğretim üyelerinin 

başvurması için çağrı yapıldı. 

UTEAK ÖDR Hazırlama Kılavuzu (2015) çerçevesinde ÖDR Hazırlama Komitesinin özellikleri incelenmiş 

ve Komitede bulunması gereken üyelerin özelliklerine göre yer alması gereken üyelere görev almaları 

önerildi. Fakültemiz Eğitim Genel Koordinatörü; Evre 1-4, Evre 5 ve Evre 6 Koordinatörleri, Eğitim 

Komisyonu, Program Değerlendirme Komisyonu üyeleri ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, 

ÖDR Hazırlama Komitesinde görev aldı. 

Tıp Fakültesi öğrencilerinin her sınıf için seçmiş oldukları eğitimden sorumlu öğrenci temsilcileri, 

eğitimle ilgili kurul ve komisyonlarda görevli öğrenciler ve gönüllü öğrenciler Komitede görev aldı. 

Ayrıca üç asistan temsilcisi ve Fakültemiz mezunu bir aile hekimi Komitede görev yaptı. 

Dekan ve Dekan Yardımcılarının katılımıyla; Eğitim Genel Koordinatörünün eş güdümünde 49 öğretim 

üyesi, üç asistan, Fakültemiz mezunu bir aile hekimi, 15 öğrenci, Fakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri 

Bürosu Şefi ve Kütüphane Şefinin katılımı ile 71 kişiden oluşan ÖDR Hazırlama Komitesi 12 Nisan 2016 

tarihinde Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM) 

toplantı salonunda toplantıya çağrıldı. Toplantıda çalışma ilkeleri ve planı belirlendi. 

UTEAK ÖDR Hazırlama Kılavuzunda yer alan “Temel Standartlar” temel alınarak sekiz alt çalışma 

grubu oluşturuldu. Her grup, bir başkan ve bir yazıcı seçerek çalışma takvimini belirledi. Her hafta en 

az bir toplantı (2-2.5 saat süren) yaparak 01 Haziran 2016 tarihine kadar raporlarını tamamlamaları 

planlandı. Toplantılarda standartlar üzerinden geçilerek görev paylaşımı yapıldı; her üyenin yaptığı 

hazırlık e-posta yoluyla paylaşıldı ve toplantılarda değerlendirilerek rapora yerleştirildi. 

Koordinatörün de katıldığı toplantılarda tutanak tutuldu ve üyelerle paylaşıldı. 

Çalışma gruplarının gereksinim duyduğu belgeler Fakülte Sekreteri ve Büro Şefleri aracılığı ile 

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

istendi. 

Alt Çalışma gruplarının oluşturdukları raporlar birleştirildi, değerlendirilerek özeti hazırlandı. 
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C- MEZUNİYET ÖNCESİ ULUSAL TIP EĞİTİMİ STANDARTLARININ KARŞILANMA 

DURUMU 

C1. ÖZDEĞERLENDİRME ÖZETİ 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Komitesi, 7-11 kişiden oluşan 

sekiz grup (“Amaç ve Hedefler”, “Eğitim Programı”, “Öğrencilerin Değerlendirilmesi”, “Öğrenciler”, 

“Program Değerlendirme”, “Öğretim Elemanları”, “Eğitsel Kaynak ve Olanaklar” ve “Yönetim ve 

Yürütme, Sürekli Yenilenme ve Gelişim”) şeklinde yapılandırılarak 12 Nisan 2016 tarihinde 

çalışmalarına başlamış ve Fakültemiz mezuniyet öncesi ulusal tıp eğitimi standartlarını karşılama 

durumunu incelemiştir. 1 Haziran 2016’da tamamlanan rapor sonuçları aşağıda özetlenmiştir: 

Amaç ve hedefler doğrultusunda; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin misyon, vizyon ve değerleri 

(bilimsellik, evrensellik, toplumsal yararlılık, çağdaşlık, yenilikçilik ve yaratıcılık, katılımcılık ve 

güvenilirlik) belirtilmiş; Fakültemizden mezun olan tıp doktorundan beklenen altı temel rol olan iyi 

“hekim, sağlık savunucusu, bilim insanı, iletişimci, ekip üyesi, lider ve yönetici” olma yetkinlikleri 

tanımlanmıştır. 

Fakültemizde mezuniyet öncesi eğitimin yeniden yapılandırılması çalışmaları sırasında yurt içi ve yurt 

dışı örneklerden yararlanılarak yeni, ülkemiz koşullarına uygun bir eğitim programı hazırlanmaya 

çalışılmış, bu amaçla toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik, organ sistemlerine dayalı yatay 

ve dikey entegrasyon gösteren, spiral anlayışla düzenlenmiş, mezuniyet hedeflerine uygun 

eğitim programı modeli kullanılmıştır. Program, tıbbi bilgi ve yaklaşımın kazanılmasına yönelik 

evre-blok yapısının yanı sıra, hekimlik mesleğinin gerektirdiği beceri, değer ve davranışların 

kazanılmasıyla ilişkili hedefler, içerik ve eğitim etkinlikleri içermektedir. 

Öğrencilerin değerlendirilmesi amacıyla Fakültemizin ölçme değerlendirme yöntemleri ve ölçütleri 

belirlenmiştir. Ölçme değerlendirme sistemimiz incelendiğinde; çoklu ve güncel yöntemlerin 

kullanıldığı, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin, değişik zamanlarda, değişik yöntem ve amaçlarla 

ölçülerek değerlendirildiği görülmektedir. 

Öğrencilerin seçimi, alımı ve sayısının belirlenmesinde Fakültemiz öğretim üyesi sayısı, fiziksel 

olanaklar ve öğrenci alımında özel koşullar dikkate alınmaktadır. Seçimle sınıf temsilcileri 

belirlenmekte ve kurul/komisyonların hepsinde birer öğrenci temsilcisi yer almaktadır. Tüm 

öğrencilerin eğitim yönetimine katılımını sağlamaya yönelik olarak “Ege Tıp Öğrenci Kurulu” adı 

altında bir yapı ve işleyiş bulunmaktadır. Fakültemiz sosyal danışmanlık sistemi öğretim üyeleri 

tarafından gönüllülüğe dayalı sürdürülmekte ve akademik danışmanlık hizmeti öğretim üyesinin 

zorunlu katılımı ile staj döneminde verilmektedir. Yeni kurulan Öğrenci Danışmanlık Biriminde bir 

psikolog tarafından öğrencilere psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi program değerlendirme sistemi kapsamında programın girdi, süreç ve 

çıktıları yer almaktadır. Amaç, programda bir soruna işaret edilip edilmediğini izlemek, sorun olan 

alanlarda nicel ve/veya nitel yöntemlerle derinlemesine değerlendirme yapmak ve bu yolla 

programın daha nitelikli ve yapılandırılmış bir hale dönüşümünü sağlayarak eğitim ve öğretim 

etkinliğini arttırmaktır. 

Öğretim elemanları (akademik kadro) yapılanması ve gelişimi ile ilgili Fakültemizin 5 yıllık plan ve 

politikası mevcuttur. Stratejik plan kapsamında öğretim üyelerinin hizmet analizi yapılarak eğitim, 

araştırma, sağlık hizmeti, mesleksel etkinlikler, yönetim ve temsil görevleri belirlenmiştir. 
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Eğitsel kaynak ve olanaklar, Fakültemiz eğitim programını gerçekleştirebilecek düzeydedir. Yeterli 

öğretim üyesi kadrosu yanı sıra derslikler, laboratuvarlar, ders araçları, bilgisayar ve internet 

hizmetleri gibi alt yapı olanakları da gereksinimleri karşılayacak niteliktedir. 

Yönetim ve yürütme değerlendirildiğinde; idari ve akademik örgütlenme şemasının oluşturulduğu 

görülmektedir. Fakültemizde Dekan, idareden ve eğitimden sorumlu olmak üzere iki Dekan Yardımcısı 

yönetim işlevlerini yürütmektedir. Eğitimin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesinde eğitim 

koordinatörleri ve çok sayıda kurul ve komisyon görev almaktadır. 

Sürekli yenilenme ve gelişim için Fakültemizde tıp eğitimi, asistan eğitimi ve bilim üretimi gibi 

konularda projeler üretilerek stratejik planlar çerçevesinde yaşama geçirilmektedir. 
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C2. ULUSAL TIP EĞİTİMİ STANDARTLARININA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
 

Amaç ve Hedefler 

Bu başlık altında 5 temel standart yer almaktadır. Bu bölüm ile ilgili temel standartlar, Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programında karşılanmaktadır. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurumsal misyonu ve vizyonu, eğitim, araştırma ve hizmet öğelerini 

içerecek biçimde ifade edilmiştir. Mezuniyet hedeflerine dayalı eğitim programı zemininde eğitim 

veren Fakültemizde eğitim öğesi ile ilişkili olarak yetkinlik ve yeterlik alanları, yanı sıra mezunlardan 

beklenen rol ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Bu amaçla, geniş paydaş katılımı (toplum, birinci ve 

ikinci basamak hekimleri, öğretim üyeleri ve ilgili tüm eğitim kurulları) sağlanmış olsa da, öğrenci 

katılımı olmamıştır. Ancak programın yürütülüşünde her blokta alınan öğrenci geri bildirimleri ve 

eğitimle ilgili kurul ve komisyonlarda çalışan öğrencilerin katkıları ile programın geliştirilmesinde, 

saptanan aksaklık ve eksikliklerin giderilmesinde geniş katılımlı öğrenci katkısı sağlanmıştır. 

Uyum analizi yapılarak, eğitim programının güncel Ulusal Çekirdek Eğitim Programında (UÇEP) 

tanımlanan hedeflere uygunluğu karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve temel konularda güncel 

ulusal çekirdek müfredatın kapsanması sağlanmıştır. Ayrıca Fakültemiz eğitim amaç ve hedefleri 

resmi web sitemizde yayımlanmıştır. 

 
Eğitim Programı 

Bu başlık altında 7 temel standart yer almakta ve Fakültemizde eğitim programı ile ilgili temel 
standartlar karşılanmaktadır. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programının yenilenmesi sürecinde ülkenin ve bölgenin 
öncelikli sağlık sorunları gözetilmiştir. Fakültemizde toplumun öncelikli sağlık sorunlarına 
yönelik ve organ sistemlerine dayalı, yatay ve dikey entegre, spiral anlayışla düzenlenmiş 
mezuniyet hedeflerine dayalı (“outcome-based”) eğitim programı modeli kullanılmaktadır. 
Dikey ve yatay entegrasyon temelinde evre ve bloklara göre düzenlenmiş olan eğitim 
programında, farklı amaç ve hedeflere ulaşılabilmesini sağlamak üzere belirlenmiş farklı 
öğretim yöntemleri yer almaktadır. Eğitim programımızın temel bileşenleri, aşamalara ve yıllara 
göre tanımlanmış; ayrıca beş evre boyunca öğrenciler için bağımsız çalışma saatlerine yer 
verilmiştir. İkinci ve üçüncü yıllarda Özel Çalışma Modülleri ve altıncı yılda seçmeli staj olarak 
eğitime seçmeli programlar yerleştirilmiştir. Eğitim programında analitik, eleştirel düşünmeyi 
geliştirecek, bilimsel yöntem ve ilkelerini içerecek şekilde planlanan dersler, yanı sıra hekimlik 
mesleğinin farklı uygulama alanlarında çalışabilecek hekim donanımında yetişmesini sağlayan 
kuramsal ve uygulamalı dersler, klinik ve laboratuvar uygulamalar ve birinci basamak 
uygulamalarına yer verilmiştir. 

2007’den itibaren İzmir’de Aile Hekimliği sistemine geçilmesi ve sağlık ocaklarının uygulamadan 

kaldırılması ile topluma dayalı uygulamalara son verilmek zorunda kalınsa da, ülkemizdeki sağlık 

hizmet sunumunda yapılan değişim ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine birinci basamak 

hastası başvurma oranları belirgin bir şekilde artmıştır. Bu değişim, tıp fakültesi öğrencilerinin her 

basamağı ilgilendiren hastalarla karşılaşmasını sağlamıştır. 

 

Öğrencilerin Değerlendirilmesi 

Bu başlık altında 5 temel standart yer almakta ve tümü Fakültemizde karşılanmaktadır. 

Fakültemizin ölçme değerlendirme yöntemleri ve ölçütleri belirlenmiş, Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Entegre Eğitim Öğretim Yönergesinde belirtilmiş ve web sayfamızda duyurulmuştur. 
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Ayrıca eğitim programının farklı yıllarında ve aşamalarında hangi ölçme değerlendirme 
yöntemlerinin kullanıldığı hem blok kılavuzlarında hem de bilgilendirme toplantılarında ayrıntılı 
şekilde açıklanmaktadır. Fakültemizin ölçme değerlendirme sistemi genel olarak incelendiğinde; 
eğitimin her aşamasında çoklu ve güncel yöntemlerin kullanıldığı, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin, 
değişik zamanlarda, değişik yöntem ve amaçlarla ölçülerek değerlendirildiği görülmektedir. Nitekim 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen ölçme değerlendirme uygulamaları, eğitim 
programının amaç ve hedeflerini kapsayacak şekilde uygulanmaktadır. 

Fakültemizde tüm çoktan seçmeli yazılı sınavlarda, sınav setlerinde yer alan soruların dağılım 

ağırlıkları, verilen teorik eğitimin kapsamı ve ders saatleri dikkate alınarak (sınav matrisi) web-

temelli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi SoruBank aracılığı ile oluşturulmaktadır. Fakat uygulanan 

yapılandırılmamış sözlü sınavların geçerlilikleri konusunda yapılan uygulamalar hakkında yeterli veri 

bulunmamaktadır. Bu konu, Fakültemiz Ölçme Değerlendirme Komisyonu gündemine alınmış ve 

tartışılmaktadır. Ayrıca ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlılığı ve sonuca etkisi kısmen 

izlenmekte ve Eğitim Komisyonunda tartışılmaktadır. 

 
Öğrenciler 

“Öğrenciler” başlığı altında 5 temel standart yer almakta ve önemli ölçüde karşılanmaktadır. 

Fakültemizin öğrenci seçimi, alımı ve sayısı konusunda kurumsal politikasını belirlerken göz önüne 

aldığı kriterler belirlenmiştir. Her yıl alınacak öğrenci sayısı tüm gerekçeleri açıklanarak YÖK’e 

bildirilmektedir. Öğrenci temsiliyeti önemsendiği için tüm kurul ve komisyonlarda öğrenci 

temsilcisi yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerin eğitim yönetimine doğrudan ya da dolaylı olarak 

katılımını sağlamaya yönelik olarak “Ege Tıp Öğrenci Kurulu” adı altında bir yapı ve işleyiş mevcuttur. 

Fakültemiz sosyal danışmanlık sistemi öğretim üyeleri tarafından gönüllülüğe dayalı olarak 

sürdürülmekte, akademik danışmanlık hizmeti ise öğretim üyesinin zorunlu katılımı ile staj 

döneminde verilmektedir. “Ege Tıbbiyeliler Derneği”, sosyal danışmanlık hizmetine büyük ölçüde 

katkıda bulunmakta, burs ve yarı-zamanlı iş olanakları sağlamaktadır. Psikiyatri Anabilim Dalı 

öğretim üyeleri tarafından gereksinimlere göre verilen psikolojik danışmanlık hizmeti, 2015-2016 

eğitim-öğretim yılında kurumsal hale getirilmiş, bu amaçla görevlendirilen bir psikolog tarafından 

yeni kurulan “Öğrenci Danışmanlık Birimi”nde bu hizmet düzenli olarak verilmeye başlanmıştır. 

“Ege Tıp Öğrenci Topluluğu” Yönetim Kurulu aracılığı ile de öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal 

ve sportif etkinlikleri için destek ve danışmanlık sağlanmaktadır. Fakültemize yeni başlayan her 

öğrenciye “ege.edu.tr” uzantılı resmi e-posta adresi vermekte, bu adres aracılığıyla her ortamda 

öğrenciler kendi aralarında, yönetimle, öğretim üyeleriyle iletişim kurabilmekte ve eğitim 

kaynaklarına ulaşabilmektedirler. 

 

Program Değerlendirme 

Program Değerlendirme ile ilgili olarak 2 temel standardı yer almakta ve Fakültemizde tümü 

karşılanmaktadır.  

Fakültemizde 2002 yılında “İşaret Projesi” olarak başlayan ve 14 yıldır kesintisiz devam eden sürekli 

ve sistematik bir program değerlendirme sistemi bulunmakta, Program Değerlendirme 

Kurulu/Komisyonunun çalışmaları ile sürdürülmektedir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı 

değerlendirme sisteminde evrensel modelleri dikkate alan özgün bir sisteminin kurumsallaştığı 

görülmektedir. Girdi, süreç ve çıktı özellikleri ile birlikte öğrenme düzeyinin de değerlendirildiği bir 

sistem benimsenmiştir. Sonuçlar paylaşılarak programın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde 

kullanılmaktadır. Ayrıca Program Değerlendirme Komisyonunun 2015-2016 eğitim-öğretim 
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döneminde tekrar çalışmaya başlamasıyla birlikte yeniden düzenlenen veri toplama araçlarının 

tutarlılık ve yapı geçerliliği özellikleri gerekli istatistik analizler yapılarak değerlendirilecektir. 

 

Öğretim Elemanları 

Öğretim Elemanları (Akademik Kadro) ile ilgili 5 temel standart da karşılanmaktadır. 

Fakültemizin akademik kadro yapılanması ve gelişimi ile ilgili 5 yılı kapsayan süreler için yapılan plan 

ve politikası mevcuttur ve son olarak 2014-2018 yılı stratejik planı hazırlanmıştır. Akademik kadro 

yapılanması, gelişimi için plan ve politikalarında eğitim, araştırma ve hizmet yükleri yanı sıra, mesleki 

etkinlikleri, yönetim ve temsil görevleri de değerlendirilmiştir. Fakültemizin öz görev, amaç ve 

işlevlerini göz önünde bulundurarak Ege Üniversitesi Öğretim Elemanları Seçim Atama ve Yükseltme 

kriterleri belirlenmiştir. Akademik kadro yükseltmelerinde uzun yıllardan beri var olan kadro bekleme 

sorunu önemli ölçüde çözülmüş, 2015 yılında istenilen kadro taleplerinin tamamına yakını 

karşılanmıştır. 

Fakültemizde akademik kadroların mesleksel gelişimlerine yönelik nitelik, nicelik ve çeşitliliği amaca 

uygun olan sürekli mesleksel gelişim programları uygulamakta ve bu programlara öğretim 

elemanlarının katılımı performans üzerinden ödüllendirmektedir. Uzun yıllardır Eğitici Gelişimi 

Programları ile öğretim üyelerinin eğitsel niteliklerini iyileştirmeye yönelik eğitim programı 

uygulanmaktadır. Seçim, atama ve akademik yükseltme kriterlerinde Fakültenin öğretim 

elemanlarının eğitim etkinliklerine katılımı ve emeklerini gözetecek ve değerlendirecek ek 

kriterlerinin olması ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup söz konusu kriterin zorunluluk haline 

getirilmesi konusu tartışılmaktadır. 

 

Eğitsel Kaynaklar ve Olanaklar 

Bu başlık altında yer alan 5 temel standart önemli ölçüde karşılanmaktadır. 

Fakültemiz 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Program Değerlendirme Komisyonunun organize 

ederek planladığı ve Eğitim Komisyonunun onayladığı çalışma metodolojisine uygun olarak UÇEP 

uyum analiz çalışmasını yapmıştır. Akademik örgütlenme, eğitim programımızın yürütülmesi ve UÇEP 

gereksinimlerini karşılamak için yeterli akademik kadro, eğitim alanları ve teknik donanım 

bulunmaktadır. Ayrıca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin 7-8 milyonluk bir nüfusa hizmet 

veren bir referans sağlık kuruluşu olma özelliği nedeniyle hasta çeşitliliği konusunda sıkıntı 

yaşamamakta ve öğrencilere geniş yelpazedeki hasta başvurusu ile iyi bir eğitim olanağı 

sağlanabilmektedir. 

Fakültemizin uluslararası öğrenci/eğitici ve ortak projelere ilişkin işbirliği; Hayat boyu Öğrenme (LLP) 

Erasmus Programı ve TurkMSIC aracılığıyla sağlanmaktadır. Öğrencilerin bilimsel aktivitelere ve 

araştırma ortamlarına katılmaları için destek olunmaya çalışılmakta, fakat maddi kaynak sıkıntısı bu 

konuda sınırlılık yaratabilmektedir. Eğitime ayrılmış düzenli ve yeterli bütçe olmaması da 

Fakültemizde ileriye dönük mali planlamalarda zorluk yaratmaktadır. Yine de, her yıl Rektörlükten 

gelen ödenek kullanılmakta, gerekli olduğunda hastane başhekimliği ve diğer kaynaklardan destek 

sağlanmaktadır. 

 

Yönetim ve Yürütme 

“Yönetim ve Yürütme” başlığı altında 5 temel standart yer almakta ve hepsi karşılanmaktadır. 

Fakültemizin idari ve akademik örgütlenme şemaları, ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde 

oluşturulmuş, görev tanımları yapılmıştır. Eğitimin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesinden 
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sorumlu 15 komisyon ve 16 kurul görev yapmaktadır. Kurul/komisyonların toplantılarında alınan 

kararlar ve toplantı tutanakları sistematik olarak kayıt altına alınmaktadır. Teknik ve sekreterya 

desteğini sağlayan büroların görev tanımları belirlenmiştir. Fakültemizin yönetici kadroları, tıp 

fakültesi mezunu, akademik alanda yetkin, eğitim ve yönetim deneyimine sahip öğretim üyelerinden 

oluşmaktadır. Dekanlık ve Başhekimlik işbirliği ve uyum içinde çalışmaktadır. 

 

Sürekli Yenilenme ve Gelişim 

Bu başlık altındaki 1 temel standart karşılanmaktadır. 

Ülkemizin köklü ve saygın tıp fakülteleri arasında yer alan Fakültemizde tıp eğitimi, asistan eğitimi ve 

bilim üretimi gibi konularda projeler üretilerek stratejik planlar çerçevesinde yaşama geçirilmektedir. 

Fakültemiz, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal 

kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu 

olma yolunda olanaklar çerçevesinde gerekenleri yapmaya çalışmaktadır. Yine de, öğretim üyelerinin 

çalışma koşullarının değişmesi (tam gün) ve performans uygulaması ve üniversite hastanelerinin 

yaşadığı mali sıkıntılar, hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası eğitimde bazı sıkıntılar 

yaşanmasına sebep olmaktadır. 



16 

 

1. AMAÇ VE HEDEFLER 

 

1.1. Tıp fakültelerinin eğitim, araştırma ve hizmet öğelerinin amaç 

ve hedeflerinin tanımlanması 

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

hedefleri mutlaka tanımlanmış olmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

 Fakülte eğitiminin nitelik ve niceliğinin geliştirilmesine yönelik amaç 

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

iyileştirilmesi, e-öğrenme olanaklarının sağlanması, öğretim üyesi 

nicelik ve niteliğinin geliştirilmesine yönelik hedefler) 

 Fakültenin araştırma ve hizmet öğelerinin nitelik ve niceliğinin 

geliştirilmesine ilişkin amaç ve hedefleri tanımlanmış mı? 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurumsal misyon ve vizyonu, eğitim, 

araştırma ve hizmet öğelerini içerecek biçimde ifade edilmiş; mezuniyet 

hedeflerine dayalı eğitim programı zemininde eğitim veren Fakültemizde 

eğitim öğesi ile ilişkili olarak yetkinlik/yeterlik alanları ve mezunlardan 

beklenen yetkinlikler tanımlanmıştır. 
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Açıklamalar Tıp fakülteleri, tıp eğitimi yaklaşımları ile hastalık tanı ve tedavi 

yöntemlerinde ortaya çıkan değişikliklerin yanı sıra sağlık hizmeti 

sunumundaki değişiklikleri de göz önünde bulundurarak eğitim, 

araştırma ve hizmet öğelerine ilişkin kurumsal amaç ve hedeflerini 

tanımlamış ve düzenli güncellemesini yapıyor olmalıdır. Fakülte 

eğitiminin nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi amacıyla alt yapı 

koşullarının iyileştirilmesi, e-öğrenme olanaklarının sağlanması, öğretim 

üyesi nicelik ve niteliğinin geliştirilmesi vb. amaç ve hedeflerinin yanı sıra 

araştırma ve hizmet öğelerinin nicelik ve niteliğinin geliştirilmesine ilişkin 

amaç ve hedefleri de tanımlanmış olmalıdır. Tıp fakülteleri amaç ve 

hedeflerinin ne zaman belirlendiği ve yenilenme yapıldıysa zamanı 

belirtilmeli ve belgelerle desteklemelidir. 

Fakültenin misyon, vizyon ve genel amaç, hedefleri 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin misyon, vizyon ve değerleri aşağıdaki 

şekilde ifade edilmiş ve Fakülte resmi internet sitesine konmuştur (Ek 

1.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Eğitim İlkeleri): 

Misyon: Bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile evrensel ölçekte 

bilgi üretmek ve bölgesel, ulusal gereksinimler doğrultusunda toplumun 

yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile en üst düzey tıp eğitimi vererek 

ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı 

ve üretici hekimler yetiştirmektir. 

Vizyon: Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel 

bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli 

üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. 

Değerler: 

 Bilimsellik 

 Evrensellik 

 Toplumsal yararlılık 

 Çağdaşlık 

 Yenilikçilik ve yaratıcılık 

 Katılımcılık 

 Güvenilirlik 

 

Bu değerler doğrultusunda hazırlanan ve Fakülte Kurulumuzun 

18.05.2016 tarih ve 3/3 sayılı kararı ile onaylanan Fakültemizin eğitim, 

araştırma ve hizmet amaç ve hedefleri aşağıda sunulmuştur (Ek 1.2. 

18.05.2016Fakülte Kurulu kararı): 
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 AMAÇ 1: Evrensel ölçekte bilgi üreterek bilim dünyasına katkıda 

bulunmak 

Hedef 1.1. Bilimsel çalışmaların kalitesini arttırmaya yönelik fırsatların 

sunulması, projelerin desteklenmesi 

Hedef 1.2. Uluslararası merkezlerle işbirliği içinde evrensel ölçekte 

etkisi yüksek çalışmaların yapılması 

Hedef 1.3. Araştırmaların, etkinliği ve saygınlığı yüksek toplantılarda 

sunulması, nitelikli dergilerde yayınlanmasının desteklenmesi 

Hedef 1.4. Genç araştırmacılara araştırma ve yayınlarının kalitesini 

arttırmaya yönelik destek ve eğitim olanaklarının sağlaması 

Hedef 1.5. Yüksek lisans ve doktora programlarının evrensel ölçekte 

bilim üretmeye ve araştırmacı yetiştirmeye yönelik olarak, kalitesinin ve 

sayısının artırılması 

AMAÇ 2: Üst düzey tıp eğitimi vererek ülke ve dünya gerçeklerine 

duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici hekimler 

yetiştirmek 

Hedef 2.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet hedeflerine uygun 

olarak, tıp fakültesi mezunundan beklenen temel rolleri (hekim, sağlık 

savunucusu, bilim insanı, iletişimci, ekip üyesi, lider ve yönetici) ve 

yetkinlikleri sağlayacak eğitim programının yürütülmesi 

Hedef 2.2. Eğitim programında toplumun öncelikli sağlık sorunlarının 

gözetilmesi 

Hedef 2.3. Ulusal çekirdek eğitim programı dikkate alınarak, fakültenin 

eğitim programının düzenlenmesi 

Hedef 2.4. Öğretim üyelerinin eğitim programı ve eğitim yöntemleri 

hakkında bilgilendirilmesi 

Hedef 2.5. Öğretim üyelerinin eğitici niteliklerinin geliştirilmesi ve 

güncellenmesi 

Hedef 2.6. Öğrencilerin uluslararası değişim ve ziyaret programlarına 

katılımının artması 

Hedef 2.7. Çoklu, etkin ve çağdaş eğitim yöntemlerinin ve teknolojinin 

kullanılması 

Hedef 2.8. Çoklu ve etkin ölçme değerlendirme yöntemlerinin 

kullanılması 

Hedef 2.9. Etkin bir program değerlendirme sisteminin yürütülmesi 

Hedef 2.10. Sosyal, kültürel, psikolojik, akademik ve kariyer danışmanlık 

sisteminin gereksinimler doğrultusunda sürekli güncellenerek ve 

iyileştirilerek yürütülmesi 

Hedef 2.11. Öğrenci topluluklarının çeşitliliğinin artırılması ve 

çalışmalarının desteklenmesi 

Hedef 2.12. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının ulusal 

ve uluslararası düzeyde akreditasyonu 

AMAÇ 3: Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, 

araştırıcı, sürekli öğrenen ve üreten sağlık çalışanları yetiştirme 
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 Hedef 3.1. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim merkezi olarak meslek 

içi eğitim programlarının düzenlenmesi  

Hedef 3.2. Ulusal ve uluslararası deneyimli ve donanımlı konuşmacıların 

katıldığı seminerler ve konferanslar düzenlenmesi 

AMAÇ 4: Toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak 

Hedef 4.1. Ulusal/yerel yönetim kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile 

işbirliği içinde sağlık ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesi, etkinlikler 

yapılması 

Hedef 4.2. Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların 

sürdürülmesi 

AMAÇ 5: Halkın gereksinimleri temelinde, ulusal/uluslararası 

standartlarda verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak 

Hedef 5.1. Tıp Fakültesi uygulama hastanesinde toplumun ihtiyaçlarına 

uygun sağlık hizmeti sunulması 

Hedef 5.2. Gereksinimler doğrultusunda deneyimli ve donanımlı bir 

kadronun oluşturulması 

Hedef 5.3. Hastane hizmetlerinin kaliteli ve verimli şekilde 

gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapının sağlanması ve alt yapının 

geliştirilmesine yönelik projelerin üretilmesi 

AMAÇ 6: Öğrenciler, eğiticiler, çalışanlar gibi paydaşların katılımı ile 

iletişime açık bir yönetim sağlamak 

Hedef 6.1. Eğitim ve idare ile ilgili komisyonlarda yeterli paydaş katılım 

ve temsiliyetinin sağlanması 

Hedef 6.2. Geri bildirim mekanizmalarının etkin olarak işletilmesi 

Hedef 6.3. Öğrenci toplulukları ile iletişimin sürdürülmesi 

Hedef 6.4. Öğrenci ve asistan temsilcilik sisteminin etkin olarak 

işletilmesi 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitiminde uygulama 

hastanesi olarak kullanılan Ege Üniversitesi Hastanesinin alanında 

ülkemizin en büyük kuruluşlarından biridir. Sağlık hizmetinin ve eğitimin 

birlikte düzenli olarak yürütülmesi için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi Yönetmeliği 25.01.1993 tarihinde Resmi Gazetede 

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 (Bkz. Özdeğerlendirme Raporu Bölüm 

8.5). Sağlık hizmetinin gereği olarak Fakültemizde eğitim ve sağlık 

hizmetleri birlikte yürütülmektedir. Yatak kapasitesi 1816 olan 

hastanede 2015 yılında 1.176.909 hasta polikliniklerde, 63.619 hasta ise 

yatarak tedavi görmüştür. Hasta çeşitliliğinin ve kliniklerin ayrıntılı 

dökümü Özdeğerlendirme Raporu Bölüm 7.2’de açıklanmıştır. 
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1.2. Eğitim programının amaç ve hedeflerinin özellikleri 

TS.1.2.1. Tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi eğitim programına ilişkin amaç ve 

hedefleri, tıp eğitimi sürecini, hekimin toplumdaki rol ve 

sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik yetkinlikleri kapsayacak 

şekilde tanımlanmalıdır. Bu tanımlama sürecinde ulusal ve 

uluslararası tıp eğitimi amaç ve hedefleri mutlaka göz önüne 

alınmalıdır. 

Standardın 

karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

 Tıp fakültesi, öğrencilerin mezuniyet aşamasında sahip olması 

gereken ve hekimin toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine 

getirmesine yönelik yetkinlikleri tanımlamış mı? 

Fakültemizin öğrencilerin mezuniyet aşamasında sahip olması gereken 

ve hekimin toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine getirmesine 

yönelik yetkinlikleri tanımlamıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

mezunu tıp doktorundan beklenen altı temel rol üzerinden 21 genel 

yetkinlik başlığı tanımlanmıştır. Mezunlarımızdan beklenen altı temel 

rol: 

 

1. Hekim 

2. Sağlık savunucusu 

3. Bilim insanı 

4. İletişimci 

5. Ekip üyesi 

6. Lider ve yönetici olmaktır. 

 

Yetkinliklerimiz web sayfamızda yayımlanan 1., 2., 3. sınıf ortak 

kılavuzunda yer almaktadır (Ek 1.3. 1., 2., 3. sınıflar için öğrenci kılavuzu). 

 Fakültenin mezuniyet öncesi eğitim programına ilişkin amaç ve 

hedefleri oluşturulurken ulusal ve uluslararası tıp eğitimi hedefleri 

irdelenmiş mi? 

Klinik Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon 

Zemininde Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Rehberinde de görüleceği 

üzere (Ek 1.4. Klinik Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey 

Entegrasyon Zemininde Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Rehberi) 

Fakültemizde mezuniyet öncesi eğitimin yeniden yapılandırılması 

çalışmaları sırasında yurt içi ve yurt dışı iyi örneklerden yararlanılarak 

tamamen yeni, ülkemiz koşullarına uygun bir program hazırlanmaya 
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çalışılmıştır. 2014 yılında yenilenen Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 

(UÇEP) ile uyum çalışmaları da devam etmektedir (Ek 1.5. Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı ile Ulusal Çekirdek Eğitim 

Programı Uyum Çalışmaları Raporu). Bu nedenle, Fakültenin mezuniyet 

öncesi eğitim programına ilişkin amaçlarının ulusal ve uluslararası tıp 

eğitimi hedeflerine uygun olduğu kanısındayız. 

 Eğitim programında temel ve klinik bilimlere ait hekimin 

elde etmesi gereken bilgi, beceri ve tutum hedefleri tanımlanmış 

mı? 

Eğitim programımızın evre ve blok tarzında şekillendirilmiş olan 

programında her evre ve bloğa ait gerek temel gerek klinik bilim olarak 

kazanılması beklenen bilgi, beceri ve tutum hedefleri tanımlanmış ve 

resmi internet sitemizde 1-2-3 sınıflar için ve 4-5 sınıflar için kılavuzlarda 

yayımlanmıştır (Ek 1.3. 1., 2., 3. sınıflar için öğrenci kılavuzu ve Ek 1.6. 4. 

ve 5. sınıf staj blokları kılavuzu): 

 Eğitim programında davranış ve sosyal bilimler, tıpta insan 

bilimleri, adli tıp, sağlık hukuku toplumsal ve etik öğelere ait 

hekimin elde etmesi gereken bilgi, beceri ve tutum hedefleri 

tanımlanmış mı? 

Etik Hukuk ve Toplum Sağlığı ve Alan dikey koridoru ile davranış 

ve sosyal bilimler, tıpta insan bilimleri, adli tıp, sağlık hukuku 

toplumsal ve etik öğelere ait dersler programımızda yer almakta 

ve bunlara ait hedefler evre/blok hedefleri içinde bulunmaktadır 

(Ek 1.3. 1., 2., 3. sınıflar için öğrenci kılavuzu ve Ek 1.6. 4. ve 5. sınıf staj 

blokları kılavuzu). 

 Eğitim programında genel hekimlik becerilerine ait hekimin 

elde etmesi gereken bilgi, beceri ve tutum hedefleri tanımlanmış mı? 

Uygulamalı eğitimler dikey koridoru ile genel hekimlik becerilerine 

ait hekimin elde etmesi gereken bilgi, beceri ve tutum hedefleri 

evre/blok bazında belirlenmiştir (Ek 1.3. 1., 2., 3. sınıflar için öğrenci 

kılavuzu ve Ek 1.6. 4. ve 5. sınıf staj blokları kılavuzu). 

Açıklamalar 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 karşılamasına yönelik tüm 

yetkinlikleri kapsamalıdır. Yetkinlikler tanımlanırken Türkiye 

Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde tanımlanan yetkinlikler ve 
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Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

(TEPDAD) yetkinlikleri de göz önüne alınmalıdır. Kurumsal amaç ve 

hedefler ortaya konurken, tanımlanmış ulusal ve uluslararası tıp 

eğitimi amaç, hedef ya da çıktılarıyla karşılaştırılmalı ve bu 

karşılaştırma süreci belgelenmelidir. 

Tıp fakülteleri eğitim programlarında, öğrencilerin mezuniyet 

aşamasında sahip olması gereken yetkinlikleri tanımlamalı ve eğitim 

programında yer vermelidir. Bu yetkinlikler şu alanları kapsamalıdır: 

• Temel ve klinik bilgi ve beceriler 

• Davranış ve sosyal bilimler, tıpta insan bilimleri, adli tıp, sağlık 

hukuku, toplumsal ve etik öğeler 

• Genel hekimlik becerileri (analitik, eleştirel düşünme, klinik 

sorgulama-akıl yürütme, problem çözme, bilgiye ulaşma ve 

kullanma, yaşam boyu öğrenme, iletişim, ekip çalışması vb.) 

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 yakışır tutum ve davranışın 

kazandırılması için davranış bilimleri, sosyal bilimler ve insani 

bilimlerden de yararlanılmalıdır. 

 

Değerlendirme metninde örneğin, yetkinlik listeleri, 

yıl/dönem/faz/evre /blok/komite/staj düzeyinde detaylandırılmış 

eğitim programı amaç ve hedefleri yer almalıdır. Ayrıca yetkinlik 

listeleri ve programın amaç ve hedeflerinin UÇEP ve uluslararası tıp 

eğitimi hedefleri ile (WFME, GMC, LCME vb.) karşılaştırılarak 

değerlendirilmesi yer almalıdır. Eğitim programı kitabı ve CD’si 

(varsa program tanıtım kılavuzu, program web sitesinde yer 

alıyorsa ilgili bilgi ve belgeler ve adresleri) ve karşılaştırma yapılan 

ulusal ve uluslararası belgeler ekte verilmelidir. 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu tıp doktorundan beklenen altı 

temel rol üzerinden 21 genel yetkinlik başlığı tanımlanmış ve resmi 

internet sitemiz üzerinden yayımlanmıştır (Ek 1.3. 1., 2., 3. sınıflar için 

öğrenci kılavuzu). 

 

Mezunlarımızdan beklenen altı temel rol: 

1. Hekim 

2. Sağlık savunucusu 

3. Bilim insanı 
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4. İletişimci 

5. Ekip üyesi 

6. Lider ve yönetici olmaktır. 

 

Yetkinliklerimiz: 

“Hekim” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; 

1. Birinci basamakta; etik değerleri gözeten, sağlık yönelimli, birey ve 

toplum odaklı sağlık hizmeti sunabilmek için fakülte mezuniyet 

hedeflerinde tanımlanan rolleri birleştirerek etkin şekilde çalışabilir. 

2. Birinci basamaktaki hekimlik uygulamalarının gerektirdiği temel, klinik 

ve sosyal bilimlere ait bilgileri, becerileri ve tutumları edinmiştir ve 

bunları geliştirerek hekimlik yaşamı boyunca kullanmaya devam edebilir. 

3. Hastalarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek birinci basamağa 

özgü koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hekimlik uygulamalarını 

etkin bir şekilde yerine getirebilir. 

4. Birinci basamaktaki hekimlik uygulamalarının gerektirdiği mesleksel, 

klinik ve koruyucu hekimlik becerilerini ustaca ve uygun bir şekilde 

gerçekleştirerek kayıt altına alabilir. 

5. Kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek, gereken durumlarda, 

diğer sağlık çalışanlarından uygun şekilde yardım isteyip kullanabilir. 

6. Hekimlik görevini; iyi hekimlik uygulamaları bağlamında, hiçbir ayrım 

gözetmeden, mesleksel sorumluluklarını, etik ilkeleri ve insani değerleri 

ön planda tutarak, hastaları yararına meslektaşları için rol modeli olacak 

düzeyde gerçekleştirebilir. 

7. Mesleki sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getiren iyi bir hekim 

olmanın yanı sıra sorumlu bir yurttaş, etik değerlere sahip bir bilim insanı, 

adil bir yönetici ve güvenilir bir lider olma özelliğiyle toplumda rol modeli 

olabilir. 

 

“Sağlık Savunucusu” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; 

8. Hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin sağlıklılık durumunu ve bu 

duruma etki edebilecek faktörleri uygun yöntem ve araçlarla 

değerlendirerek tanımlayıp izleyebilir. 

9. Kendisi dahil, hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin sağlıklılık 

durumunun geliştirilmesi için görev ve sorumluluk alanı çerçevesinde 

gereken tüm girişim ve uygulamaları yerine getirebilir. 

10. Sağlığa etki eden tüm ulusal ve uluslararası politika ve uygulamaları, 

gelişim süreçleri içinde ayırt edebilir, toplumun sağlığına olası etkilerini 

değerlendirebilir ve gerektiğinde bu değerlendirmeleri bilim ve toplumsal 

gereksinimler zemininde örgütleyip, düşüncelerini savunabilir. 

 

 

“Bilim İnsanı” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; 
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11. Meslek alanı ile ilgili yeni bilgi ve beceriler ile bilgi kaynaklarını 

eleştirel olarak değerlendirebilir, bağımsız bir şekilde öğrenerek ve 

deneyimlerinden ders alarak kendisini geliştirebilir ve öğrendiklerini 

hekimlik uygulamalarında kullanabilir. 

12. Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni 

mesleksel bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, 

uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunabilir. 

 

“İletişimci” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; 

13. Türkçeyi yetkin bir şekilde kullanmanın yanı sıra en az bir yabancı dili; 

mesleksel literatürü anlayacak, yorumlayacak ve öğrendiklerini hekimlik 

uygulamalarına taşıyabilecek düzeyde kullanabilir. 

14. Hasta ve hasta yakınları ile kültürel farklılıkları göz önüne alarak 

karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli bir mesleksel iletişim 

zemini oluşturabilir. 

15. Hekimlik uygulamaları sırasında gereksinim duyduğu bilgileri; 

hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek üyelerinden 

doğru bir şekilde toplayıp bu bilgileri mesleksel deneyimi ile birleştirerek 

kullanabilir. 

16. Hekimlik uygulamaları sırasında elde ettiği bilgileri; gerektiğinde 

hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları, diğer meslek üyeleri ve 

toplumla, mesleksel ve etik normlara uygun bir şekilde paylaşabilir. 

 

“Ekip Üyesi” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; 

17. İçinde yer aldığı toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle 

kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde, kendisinin ve diğer üyelerin 

sınırlarını bilerek, ekibin başarısını ön planda tutarak, mesleksel 

sorumluluklarını ve görevlerini eksiksiz olarak yerine getirebilir. 

18. Disiplinler arası çatışmaların önlenmesi, uzlaşmanın sağlanması ve 

çözümlenmesi için diğer sağlık çalışanları ile birlikte uyum içinde ve etkin 

olarak çalışabilir. 

 

“Lider ve Yönetici” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; 

19. Kendi bilgi, görgü ve deneyimlerinden yola çıkarak, yerel ya da ulusal 

düzeyde sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve 

değerlendirilmesi süreçlerinin etkinliğinin artırılmasını hedefleyen tüm 

çalışmaları, katılarak destekleyebilir. 

20. Mesleğiyle ilgili çalışma ve öğrenme süreçlerini iyi hekimlik 

uygulamaları doğrultusunda yürütürken kendi kariyerini de etkin bir 

şekilde yönetebilir. 

21. Sorumluluk alanı çerçevesinde, sağlık hizmet sunumuna ayrılan sınırlı 

kaynakları kamu yararına en uygun şekilde kullanabilir. 
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Eğitim programı amaç ve hedefleri evre/blok düzeyinde tanımlanmış ve 

resmi internet sayfamızda yayınlanan 1-2-3 sınıflar için kılavuz ve 4-5 

sınıflar için kılavuz başlıkları ile duyurulmuştur (Ek 1.3. 1., 2., 3. sınıflar 

için öğrenci kılavuzu ve Ek 1.6. 4. ve 5. sınıf staj blokları kılavuzu). 

Evre/blok düzeyinde tanımlanan amaç ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir: 

 

Evre 1: Tıbbi Bilimlere Giriş 

Bu evrede, tıp eğitiminin öncelikle hekimlik mesleğiyle daha yakından 

tanışma ve benimseme amaçlanmaktadır. Sistemlerin normal yapı ve 

fonksiyonlarının anlaşılmasına temel oluşturacak hücrenin yapı taşları, 

morfolojisi, döngüsü, vücudun biyolojik dengesi, homeostaz gibi ana 

kavramlar işlenmektedir. Ayrıca beceri eğitiminin temelleri atılmakta, 

bilgisayarın tıp eğitiminde ve günlük yaşamdaki kullanımına yönelik 

eğitim programı, sağlığı koruma ve geliştirme ve etik ve hukuk 

kavramları, sağlık kurumları ziyaretleri bu dönemde başlamaktadır. 

Bu bloktaki dersler insanın biyolojik gelişiminde geçirdiği evrelerin 

normal sürecinin öğrenilmesini hedeflemektedir. İnsan organizmasının 

genetik temellerinden başlayarak, embriyonun normal gelişimi, 

üremenin temel ilkeleri, gebelik ve fetüs gelişimi, doğum ve yeni 

doğanın temel özellikleri, bebeklik ve çocukluk çağı gelişimi, yetişkinin 

psikolojik özellikleri, yaşlanma süreci ve ölüm konuları insan biyolojik 

gelişiminin geçirdiği evreler olarak ele alınmıştır. 

 

Evre 2: Normal Yapı ve Fonksiyon 

Bu evrede, sistemler zemininde entegre edilmiş (yatay) ve klinik 

örneklerle bağıntılandırılmış (dikey) bir yapılanmayla, vücudun normal 

yapısının ve işlevlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. 

 

Evre 2 Blok 1: Solunum, Dolaşım, Kan-Lenfoid ve Boşaltım Sistemleri 

Bu blokta, solunum, dolaşım, kan ve boşaltım sistemlerine ait normal 

yapı ve fonksiyon; hücre, doku, organ ve sistem düzeyindeki ilişkiler ve 

insan organizmasının canlılığını sürdürmede gerekli olan sıvı-elektrolit ve 

asit-baz dengeleri ele alınmaktadır. Bu blokta, dokular, organlar ve 

sistemler hakkında bilgi edinilmesini sağlamak ve insan organizmasının 

normal yapısını tanıyabilen bir hekim adayının patolojik değişmeleri 

değerlendirme yeteneğini hazırlaması amaçlanmıştır. 

 

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 ilişkiler 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 



26 

 

bağlamında incelenmektedir. 

 

Evre 2 Blok 3: Hareket Sistemi ve Sinir Sistemi 

E2B3, hareket ve sinir sistemlerinin yapı ve işlevlerinin öğrenilmesini 

amaçlar. Hareket sistemi dersleri, kemik, eklem ve kasların yapısal ve 

işlevsel özellikler ile bu yapıların birbirleri ile ilişkilerini incelemeyi 

amaçlamaktadır. Hareket sistemini oluşturan yapıların özelliklerinin ayrı 

ayrı incelenmesinin yanı sıra bu derslere paralel olarak, hareket 

sisteminin ortaya çıkardığı asıl işlev, yani ‘hareket’ de hem mekanik hem 

de organizmanın yaşamsal sürecindeki yeri (dik duruş gibi) açısından 

incelenmektedir. 

 

Evre 2 Blok 4: Hayatın Evreleri 

Bu blokta amaç; gelişimsel bakış açısı ile molekül, hücre organ ve sistem 

düzeyinde bütünleştirerek yukarıda belirtilen evrelerde gelişen süreçleri 

en temel fizyopatolojik-klinik bağlantılarla ilişkilendirmektir. 

 

Evre 3 Blok 1: Patolojilere ve Klinik Bilimlere Giriş 

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

tanışmalarını 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, oluş mekanizmaları ve tedavi 

prensipleri ile klinik bilimlere giriş konuları ele alınmaktadır. Bu 

evrede, sistem patolojilerine başlamadan 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 başı uygulamalar da yapılmaktadır. 

 

Evre 4: Sistem Patolojileri 

Bu evrenin temel özelliği, patolojik süreçlerin, sistemler temelinde, 

yoğun olarak klinik anlam ve bağıntıları vurgulanarak aktarılmasıdır. 

Bu bloktaki dersler insanın biyolojik gelişiminde geçirdiği evrelerin 

normal sürecinin öğrenilmesini hedeflemektedir. İnsan 

organizmasının genetik temellerinden başlayarak, embriyonun normal 

gelişimi, üremenin temel ilkeleri, gebelik ve fetüs gelişimi, doğum ve 

yeni doğanın temel özellikleri, bebeklik ve çocukluk çağı gelişimi, 

yetişkinin psikolojik özellikleri, yaşlanma süreci ve ölüm konuları insan 
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biyolojik gelişiminin geçirdiği evreler olarak ele alınmıştır. 

 

Evre 4 Blok 1: Solunum, Dolaşım, Kan-Lenfoid ve Boşaltım Sistem 

Patolojileri 

Evre 4 Blok 1, solunum, dolaşım, kan-lenfoid ve boşaltım sistemine ait 

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

dengesi ve boşaltım 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 edilmiştir. Sistem 

patolojilerinde hedeflenen, başvuru nedenleri temeline ve onun 

patogenetik mekanizmalarına dayanılarak solunum, dolaşım, kan-

lenfoid, boşaltım sistemlerinin patolojik değişikliklerine ait klinik 

yaklaşımın geliştirilmesidir. 

 

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 boyutunun eğitimi bu blokta 

sürdürülmektedir. Başvuru nedenleri ve onların patogenetik 

mekanizmalarına dayanan dersler sindirim ve endokrin sistemlerin, 

metabolizma süreçlerinin patolojik değişikliklerine klinik bakış açısı 

kazandırmaktır. 

 

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

Evre 2 Blok 3’de aktarılmış olan hareket, duyu ve sinir sistemlerinin 

yapı ve işlevleri konularına paralel olarak bu sistemleri ve psikiyatri 

alanını ilgilendiren patolojiler ve hastalıklar ele alınmakta ve 

hastalıkların patogenezi, oluşturduğu morfolojik değişiklikler, 

enfeksiyöz etkenleri, biyokimyasal değişiklikleri, klinik yansımaları ve 

tedavi modellerinin klinik bakış açısıyla ele alınması amaçlanmaktadır. 

 

Evre 4 Blok 4: Hayatın Evreleri 

Bu bloktaki dersler genel olarak insanın biyolojik gelişim sürecinde 

geçirebileceği patolojilerin öğretilmesini hedeflemektedir. E4B4’te 

sistemlere ilişkin özel muayene yöntemlerinin öğrenilmesi 
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hedeflendiğinden bu bloğun giriş haftasında sistemlere özel muayene 

yöntemlerinin vurgulanması ve klinik araştırma tekniklerinin daha 

ayrıntılı vurgulandığı toplum sağlığı derslerinin sunulması 

amaçlanmıştır. Bu blokta kadın ve erkekte üreme, gebelik, doğum, 

lohusalık, yeni doğan, çocukluk, adölesan ve yaşlılıkla ilgili 

patolojilerin özellikleri, kliniği, bu patolojilerdeki biyokimyasal 

değişiklikler ve tedavide kullanılan ilaçların klinik bakış açısıyla ele 

alınması hedeflenmiştir. 

 

Evre 5: Stajlar (Klinik Bilimler) 

Staj eğitimi, önceki evrelerde temel tıp bilgilerini klinik bağıntılarıyla 

kavramış öğrencilerin, öncelikli sağlık sorunlarının yönetiminde gerekli 

bilgileri tam öğrenmelerini sağlamayı, ağırlıklı olarak problem çözme, 

ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım becerilerini geliştirmelerine uygun ortam 

hazırlamayı hedeflemektedir. 

“Staj bloğundaki öğrenme etkinlikleri, stajda yer alan klinik 

rotasyonların birbiri ile yatay entegrasyonunu sağlamayı, temel bilim 

dalları ile dikey entegrasyonu güçlendirmeyi ve öğrencilerin stajın 

bütününe ve klinik rotasyonlara uyumunu gerçekleştirmeyi, bilginin 

klinikte uygulanarak öğrenmenin pekiştirilmesini amaçlamaktadır. 

Buna ilave olarak, staj bloğunda yer alan kliniklerde sık kullanılan 

görüntüleme ve laboratuvar yöntemlerini ve stajın içerdiği sistemlere 

özgü anamnez, fizik muayene ve hasta yönetimi ilkelerini kapsayan 

derslere de yer verilmektedir. 

 

4. Sınıf Staj Blokları: 

İç Hastalıkları Staj Bloğu: Tıbbi onkoloji, hematoloji, romatoloji, allerji 

ve immünoloji, nefroloji, endokrinoloji, gastroenteroloji bilim 

dallarından oluşur. 

Kardiyopulmoner Sistem ve Enfeksiyon Staj Bloğu: Anesteziyoloji ve 

reanimasyon, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, 

kardiyoloji, kalp damar cerrahisi anabilim dallarından oluşur. 

Cerrahi-Ürogenital Staj Bloğu: Genel cerrahi, üroloji, acil tıp, kadın 

hastalıkları ve doğum anabilim dallarından oluşur. 

 

5. Sınıf Staj Blokları: 

Duyu Sistemi Staj Bloğu: Dermatoloji, göz hastalıkları, plastik ve 

rekonstüriktif cerrahi, kulak burun boğaz hastalıkları, adli tıp anabilim 

dallarından oluşur. 

Kas-İskelet, Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu: Nöroloji, beyin ve sinir 

cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, spor 
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hekimliği, ruh sağlığı ve hastalıkları, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve 

hastalıkları anabilim dallarından oluşur. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu: Çocuk cerrahisi, çocuk 

endokrinolojisi, çocuk enfeksiyon hastalıkları, çocuk gastroenterolojisi, 

çocuk genetik hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları, çocuk hematolojisi 

ve onkolojisi, çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları, çocuk 

kardiyolojisi, çocuk metabolizma hastalıkları, çocuk nefrolojisi, çocuk 

nörolojisi, neonatolojiı, sosyal pediatri olarak programlanmıştır. 

Yukarıda sayılan her bir staj bloğunun amaç ve öğrenim hedefleri 

hastalık listeleri ile birlikte öğrenim düzeylerine göre tablolar halinde 

belirlenmiştir. Bu hedefler ve ayrıca Beceri ve Toplum Sağlığı ve Alan 

dikey koridorlarının da staj bloğuna özel hedefleri belirlenmiş olup 

resmi internet sitemizde 4.-5. sınıf kılavuzunda yer almaktadır. Bu 

hedefler çok kapsamlı olduğundan metin içine yerleştirilmemiştir (Ek 

1.6. 4. ve 5. sınıf staj blokları kılavuzu). 

 

Evre 6: İntörnlük 

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. 

Programın amaç ve hedeflerinin UÇEP ve uluslararası tıp eğitimi 

hedefleri ile (WFME, GMC, LCME vb.) karşılaştırılarak 

değerlendirilmesi 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programının geliştirilmesi 

sürecinde Türkiye ve dünyadaki diğer tıp fakültelerinin amaç ve 

hedefleri ve uluslararası standart belgeler incelenmiştir (Ek 1.4. Klinik 

Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon 

Zemininde Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Rehberi). 

Türkiye’nin ve bölgenin öncelikli sağlık sorunları, Halk Sağlığı ve Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalınca yürütülen “Tıp Fakültesi Eğitim Programı 

Geliştirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi” isimli Devlet 

Planlama Teşkilatı (DPT) projesi ile belirlenmiştir (Ek 1.7. Tıp Fakültesi 

Eğitim Programı Geliştirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının 

Belirlenmesi Projesi). 

İncelenen yurt içi ve yurt dışı fakültelere ait örneklerle birlikte 

toplumun öncelikli sağlık sorunları-DPT projesinden elde edilen 

veriler ve UÇEP göz önünde bulundurularak Fakültemiz amaçları 

belirlenmiştir. Uygulanmakta olan eğitim programının amacı, ulusal 

ve uluslararası tıp eğitimi hedefleri ile karşılaştırıldığında uyumlu 

http://www.med.ege.edu.tr/d-1523/cocukendokronolojisi.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1523/cocukendokronolojisi.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1525/cocukenfeksiyon.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1526/cocukgastroentolojisi.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1527/cocukgenetik.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1529/cocukgögüs.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1528/cocukhematolojisi.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1528/cocukhematolojisi.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1522/cocukimmunolojisi.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1530/cocukkardiyoloji.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1530/cocukkardiyoloji.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1524/cocukmetabolizma.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1531/cocuknefroloji.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1532/cocuknorolojisi.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1532/cocuknorolojisi.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1534/neonatoloji.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1533/sosyalpediatri.html
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olarak değerlendirilmiştir. 

2014 yılında değişen UÇEP’e program uyumuyla ilgili çalışmalar 2016 

yılında devam etmektedir (Ek 1.5. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Eğitim Programı ile Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Uyum Çalışmaları 

Raporu). 

 

1.3. Eğitim programının güncel ulusal çekirdek müfredata 

uygunluğu 

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

önceliklerinin yanı sıra güncel UÇEP’e uygunluğu mutlaka sağlamalıdır. 

Standardın 

karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

•    Eğitim programında fakültenin kurumsal hedef ve önceliklerinin yanı 

sıra ulusal çekirdek müfredata (ÇEP) uygunluk ne tür çalışmalarla 

sağlanmış? 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programının 

2002 yılındaki geliştirilme çalışması UÇEP-2002 uyumluluğu gözetilerek 

yapılmıştır. Yenilenen UÇEP-2014 ile uyum analizi çalışmaları 2015 

yılında başlatılmıştır. Bu amaçla ilk olarak teorik ders başlıkları için ön 

çalışma ve pilot uygulama Kardiyopulmoner Enfeksiyon Staj Bloğu 

kapsamında yürütülmüştür. Daha sonra diğer staj blokları ve 3. sınıf 

bloklarında aynı çalışma yapılmıştır. UÇEP uyum analizi çalışma sırasında 

kullanılan yöntem basamakları aşağıda sunulmuştur; 

 Blokta yer alan ders başlıklarının listelenmesi 

 Blok içeriğine göre UÇEP “Çekirdek hastalıklar/klinik problemler 

listesi”nde ilgili başlıklarla ders eşleştirmesinin yapılması 

 Konu ile ilgili ders başlıkları ve UÇEP başlıklarından ortaya çıkan blok 

ortak listenin oluşturulması 

 Ders eşleştirilmesinden sonra düzey eşleştirmelerinin yapılması (1., 2. 

ve 3. sınıflar için öğrenci kılavuzu ve staj blokları kılavuzu gözden 

geçirilmiştir) 

 UÇEP eşleme listesindeki başlıkların ve düzeylerin blok kapsamındaki 

dersler ile ilişkilendirilmesi 

 Hazırlanan listenin blokta görevli anabilim dalı temsilcisi öğretim 

üyesi tarafından gözden geçirilerek onaya hazır hale getirilmesi 

 Listenin ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından görüşülerek 

onaylanması 

 Her anabilim dalından gelen listelerin birleştirilmesi ve blok ortak 

listesinin hazırlanması 

 Hazırlanan blok ortak listelerinin Blok Yürütme Kurulu (BYK) ve Staj 

Bloğu Yürütme Kurulu (SBYK) toplantılarında görüşülmesi 

 Blok ortak listelerinin Eğitim Komisyonuna sunulması 
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Benzer çalışma UÇEP-2014’te yer alan Temel Hekimlik Uygulamaları 

başlıkları için de yapılmıştır. Yukarıda belirtilen başlıkların dışında 

Temel Hekimlik Uygulamaları hakkında intörn görüşlerine 

başvurulmuştur. 

 

Açıklamalar 
Eğitim programının güncel UÇEP’te tanımlanan hedeflere uygunluğu 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmeli, temel konularda güncel ulusal 

çekirdek müfredatın kapsanması sağlanmalıdır. Buna ek olarak tıp 

fakültesinin amaç ve hedefleri doğrultusunda kendi eğitim programı 

ve seçmelileri belirlenebilir. 

Değerlendirme metninde eğitim programında yer alan öğrenme 

hedeflerinin güncel UÇEP’te yer alan konuları kapsayıp 

kapsamadığı, eğitim programında yer alan yetkinliklerin güncel 

UÇEP’te yer alan yetkinlikleri ne oranda kapsadığı 

değerlendirilmelidir. Güncel UÇEP’e uyumu gösteren rapor ya da 

benzeri belgeler ekte verilmelidir. 

2015-2016 döneminde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı 

UÇEP-2014 uyum analizi çalışma sonuçları Ek 1.5’te (Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Eğitim Programı ile Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 

Uyum Çalışmaları Raporu) belirtilmiştir. 

 

1.4. Eğitim amaç ve hedeflerinin duyurulması 

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

taraflarla paylaşmış olmalıdır. 

Standardın 

karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

•   Amaç ve hedefler yayınlanmış ve tüm taraflarla paylaşılmış mı? 

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 karşılamasına yönelik tüm yetkinlikleri 

kapsamalıdır. Kurumsal amaç ve hedefler ortaya konurken, öncesinde 

tanımlanmış ulusal ve uluslararası tıp eğitimi amaç ve hedefleriyle 

karşılaştırılmalıdır. 

 

MEVCUT DURUM 

Fakültemiz eğitim amaç ve hedefleri resmi web sitesinde (Ek 1.2. Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Eğitim İlkeleri) 

yayımlamaktadır. Ayrıca her sene basımı gerçekleşen eğitim 

rehberlerimizde de tanımlanmakta ve her eğitim-öğretim yılının 

başlangıcında dönem koordinatörlerimiz tarafından, eğitimle ilgili 

toplantılarda öğretim üyelerimiz ile paylaşılmaktadır. Fakülte yönetimi 

tarafından öğretim üyeleri ve öğrenciler, ilgili toplantı ve ortamlarda 

öğretim yılı süresince bilgilendirilmektedir. Güçlü yönlerimizden birisi de 
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eğitim programının amaç ve hedefleri geniş paydaş katılımının olduğu 

süreçlerle yapılandırılmış ve devamlı geliştirilmekte olmasıdır. 

 

Açıklamalar 
Tıp fakülteleri, eğitim programlarının amaç ve hedeflerini tıp 

eğitiminin tarafları olan fakülte yönetimi, öğretim elemanları ve 

öğrencilerin her an ulaşılabileceği şekilde yayınlamış (basılı kitapçık, 

elektronik ortamda -tıp fakültesi web sayfasında doküman-) ve 

duyurmuş olmalıdır. 

Değerlendirme metninde örneğin, amaç ve hedeflerin ne kadar 

zamandır, nasıl paylaşıldığı (basılı, web sitesi vb.) açıklanmalı, web 

sayfası,  tanıtım kitabı vb. belgeler ekte verilmelidir. 

 

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

Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon Zemininde 

Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Rehberinde (Ek 1.4. Klinik Öncesi 

Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon Zemininde Yeniden 

Yapılandırma Çalışmaları Rehberi) ve 2003 yılından itibaren her akademik 

yıla ait blok kılavuzlarında yer almaktadır (Ek 1.3. 1., 2., 3. sınıflar için 

öğrenci kılavuzu, Ek 1.6. 4. ve 5. sınıf staj blokları kılavuzu). Bunun yanı 

sıra öğrenci, öğretim üyesi ve ilgili diğer tüm tarafların rahatlıkla 

ulaşabildikleri internet sitesinde de yer almaktadır. 

 

 

1.5. Eğitim amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında paydaş katılımı 

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

tümünün geniş katılımıyla tanımlamış olmalıdır. 

Standardın 

karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

Amaç ve öğrenim hedeflerin tanımlanmasında iç paydaşların (fakülte 

kurulu, ilgili tüm eğitim kurulları, öğretim üyeleri, öğrenciler) katılımı 

sağlanmış mı? 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitimle ilgili amacı, mezuniyet hedefleri 

ve mezuniyet hedeflerine dayalı evre/blok hedefleri tanımlanmasında 

geniş paydaş katılımı (toplum, birinci ve ikinci basamak hekimleri, 

Fakültemiz öğretim üyeleri ve ilgili tüm eğitim kurulları) sağlanmış, 

öğrenci katılımı olmamıştır. Ancak programın yürütülüşünde her blokta 

alınan öğrenci geri bildirimleri ve eğitimle ilgili kurul ve komisyonlarda 

çalışan öğrencilerin katkıları ile programın geliştirilmesinde, saptanan 

aksaklık ve eksikliklerin giderilmesinde geniş katılımlı öğrenci katkısı 

sağlanmıştır. Halen de geri bildirimlerim daha olumlu dönüşleri olabilmesi 

için Program Değerlendirme Komisyonu ve Eğitim Komisyonu çalışmaları 

devam etmektedir. 

Fakültemizde amaç ve hedefler, 2003 yılında geniş kapsamlı, toplumsal 
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proje ile yapılan çalışma ile belirlenmiş, geniş bir katılım ile (öğretim 

üyeleri, 1. ve 2. basamakta çalışan hekimler), Delphi ve Nominal grup 

yöntemleri kullanılarak oluşturulmuş (Ek 1.7. Tıp Fakültesi Eğitim 

Programı Geliştirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi Projesi), 

evre/blok ve staj düzeyinde ayrıntılı bir tanımlama yapılmış (Ek 1.3. 1., 2., 

3. sınıflar için öğrenci kılavuzu ve Ek 1.6. 4. ve 5. sınıf staj blokları 

kılavuzu) ve UÇEP’i kapsaması sağlanmıştır (Ek 1.4. Klinik Öncesi Dönem 

Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon Zemininde Yeniden 

Yapılandırma Çalışmaları Rehberi). 

 

UÇEP-2014 ile uyum analiz çalışmaları sonuçlarına göre gerekli 

değişiklikler yapılmış veya planlanmıştır. UÇEP’in yanı sıra, ülkemizin 

tarafı olduğu Avrupa Yükseköğrenim Alanının yapılandırılması çalışmaları 

(Bologna süreci) kapsamında oluşturulan Türkiye Yükseköğrenim Ulusal 

Yeterlikler Çerçevesi (TUYÇ) ve Temel Alan Yeterliklerini de göz önünde 

tutarak, bu sürecin öngördüğü mezuniyet hedeflerine dayalı bir 

yaklaşımla, program gözden geçirilmiştir. Bu konudaki çalışmalar 

sürdürülmektedir. 

 

Açıklamalar 
Tıp fakülteleri, eğitim programlarının amaç ve hedeflerini tanımlarken 

tüm iç paydaşların (fakülte yönetimi, ilgili kurullar, öğretim üyeleri ve 

öğrenciler gibi tıp eğitiminin taraflarının) katkılarını almalıdır. Bu 

amaçla yürütülen çalışmaların tutanakları ve çalışma raporları, 

tarafların katkılarını ve tanımlanan amaç ve hedeflere yönelik 

görüşlerini ortaya koymalıdır. 

Değerlendirme metninde fakültenin amaç ve hedeflerinin 

hazırlanması sürecindeki karar mekanizmaları ve görev alan tüm 

komisyon, kurul ve çalışma grupları tanıtılmalı, ilgili belgeler ekte 

verilmelidir. 

 

Fakültenin amaç ve hedeflerinin hazırlanması sürecinde görev alan 

komisyon, kurul ve çalışma grupları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Öğrenim amaç ve hedeflerin tanımlanmasında 2001-2002 yıllarında 

yapılan eğitimde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesindeki akış 

aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir (Ek 1.4. Klinik Öncesi Dönem 

Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon Zemininde Yeniden 

Yapılandırma Çalışmaları Rehberi): 

1. Kasım-Aralık 2001’de yeni müfredatın geliştirilmesi ve uygulanmasında 

yol haritasını belirlemeye yönelik Eğitim Komisyonu toplantıları 

yapılmıştır. Yeni müfredat çalışmaları hakkında tüm öğretim üyelerine 

yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmış ve bilgiler rapor haline getirilerek 

Mart 2002’de tüm öğretim üyelerine ulaştırılmıştır. 

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

dolaşım, kas-iskelet, sindirim, sinir-duyu, davranış bilimi ve ruh sağlığı, 
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endokrin-metabolizma, üriner ve genital, hayatın evreleri), dikey 

koridorlar (beceri, bilgilenme ve bilişim, etik ve hukuk, toplum sağlığı) 

çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu amaçla tüm anabilim dallarından 

konularıyla ilişkili oldukları gruplara birer temsilci öğretim üyesi 

görevlendirmeleri istenmiş ve yaklaşık 180 öğretim üyesi çalışmalarda 

görev almıştır. Her çalışma grubunda çalışmaları yönetmek ve diğer 

gruplarla işbirliğini sağlamak amacıyla koordinatör/koordinatörler 

belirlenmiştir. Tüm çalışma gruplarının koordinatörlerinden oluşan 

Koordinatörler Kurulu Nisan 2002’den itibaren düzenli aylık toplantılara 

başlamıştır. Toplantılara Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı veya Eğitim 

Genel Koordinatörü başkanlık etmiştir. 

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

ayrıntılı müfredat analizi yapmıştır. 

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

Anabilim Dalı (TEAD) üyelerinden oluşan Plan Grubu, önceki dönemde 

yapılan çalışma ve tartışmalardan hareketle, eğitim programının üzerinde 

şekilleneceği temel ilke ve stratejileri, eğitim programının yapısını ve 

program hazırlığının ikinci aşamasında izlenecek yolu içeren bir taslak 

rehber hazırlamıştır. Bu taslak, ilgili kurul ve komisyonlarda paylaşılarak 

görüşleri alınmıştır. 

Belirtilen görüş, öneri ve eleştiriler doğrultusunda düzenlenen rehber 

“Klinik Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon 

Zemininde Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Rehberi” yayımlanıp tüm 

öğretim üyeleri ve ilgili kurul/komisyonlarla paylaşılmıştır. 

5. Öğrenim hedeflerinin belirlenmesi için (Ek 1.7. Tıp Fakültesi Eğitim 

Programı Geliştirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi Projesi): 

a. Alan çalışması: İzmir kent merkezinde toplam 3300 kişiye ulaşarak 

semptom ve hastalık prevalans çalışması yapılmıştır. 

b. Delphi çalışması: YÖK tarafından belirlenen Çekirdek Eğitim Programı 

da kullanılarak eğitim programında yer alacak hastalık, semptom, klinik 

durum listesi hazırlanmış ve her üç basamakta çalışan hekimler ve 

öğretim üyelerine sunulmuştur. Katılımcılar listeye ekler yapmışlar ve 

daha geniş bir liste oluşturulmuştur. Bir sonraki aşamada katılımcılar 

listede yer alan hastalık, semptom, klinik durumlarını eğitimdeki önemleri 

açısından skorlamışlardır. Son aşamada, yapılmış olan skorlamalar 

üzerinden katılımcı hekim ve öğretim üyelerinin son değerlendirmeleri 

alınmış ve skorlar netleştirilmiştir. 

c. Nominal grup tekniği kullanılarak uzman panelleri yapılmıştır: 12 sistem 

grubu ile ilişkili toplam 24 uzman paneli gerçekleştirilmiştir. Tüm 

panellere toplam 236 öğretim üyesi katılmıştır. 

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

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

bir spektrum içinde yerleri/önemleri dikkate alınarak gruplandırılmıştır. 

Ders programı ve hedeflerinin belirlenmesinde bu gruplar temel 

alınmıştır. A skorlu hastalıklar mutlaka programda yer alırken, B skorlu 



35 

 

hastalıklarla ilgili kararı ilgili anabilim dalı vermiştir. C skorlu hastalıklar 

daha çok ayırıcı tanıda ele alınmak üzere hedefler ve program 

hazırlanmıştır. 

7. Sistem çalışma grupları, öncelikli sağlık sorunlarını belirledikten sonra 

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

Evre 4-sistem patolojileri, Evre 3- klinik ve patolojik bilimlere giriş, Evre 2- 

normal yapı ve fonksiyon ve Evre 1-tıbbi bilimlere giriş ) hedefleri 

belirlenmiştir. 

8. Beceri çalışma 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 hazırlamış ve Eylül 2003’te tüm öğretim üyelerine dağıtılmıştır. 

Öğretim üyelerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda son şekli 

verilmiş ve eğitim programına yerleştirilmiştir. 2016 yılında yeniden 

geliştirilen beceri çalışma grubu çalışmaları ile gerek UÇEP-2014 uyum 

analizi sonuçları ve gerekse beceri eğitiminde öğrenci ve öğretim 

üyelerince belirtilen aksamaların giderilmesi için yeni çalışmalar ve 

düzenlemeler yapılmıştır. 

9. Ders programının 2002-2003 yıllarındaki yeniden yapılandırma 

sürecinde tüm sistemlerle ilgili anabilim dallarından temsilcilerin 

oluşturduğu sistem çalışma grupları ilgili sistemlerin bir araya gelmesi ile 

blok planlama kurullarına dönüştürülmüştür. Blok planlama kurulları 

bloklar bazında öğrenim amaç ve hedeflerini, beceri eğitimi konularını 

belirlemiş ve programı oluşturmuştur. 

10. İlk üç yıldaki planlama ve uygulamaların ardından Staj Planlama Grubu 

ve Eğitim Komisyonu çalışmaları ile staj blokları oluşturulmuştur. Bu 

çalışmalar çerçevesinde; staj bloklarının oluşturulması ve anabilim dalları 

ile görüşmeler, staj bloklarına ait  

yürütme kurullarının kurulması, tüm yürütme kurulları için toplantı ve yol 

haritası belirlenmesi, staj bloklarının her biri için başvuru nedenleri ve 

blok hedeflerinin belirlenmesi, staj hedef ve başvuru nedenlerinin ilgili 

anabilim dalları tarafından gözden geçirilmesi, entegre oturumların 

tanımlanması, derslerin programlara yerleştirilmesi, staj blok beceri 

uygulamaları, uygulama eğitimleri program ve eğiticilerinin belirlenmesi, 

staj blokları için ölçme ve değerlendirme araçlarının belirlenmesi, staj 

danışmanlık sisteminin oluşturulması, esaslarının tanımlanması aşamaları 

tamamlanmıştır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ile beraber yeni program 

uygulanmaya başlanmıştır. 

Uygulamaya başlanan dördüncü ve beşinci yıllardaki staj eğitimi, ilk üç 

sınıfta yer alan önceki evrelerde temel tıp bilgilerini klinik bağıntılarıyla 

kavramış öğrencilerin, öncelikli sağlık sorunlarının yönetiminde gerekli 

bilgileri tam öğrenmelerini sağlamayı ve ağırlıklı olarak problem çözme, 

ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım becerilerini geliştirmelerine uygun ortam 

hazırlamayı hedeflemektedir. Bu hedeften yola çıkarak, staj eğitim 

programının içeriğini düzenlemede Fakültemizin önceden belirlemiş 
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olduğu hastalık ve başvuru nedenleri ve bunlara ilişkin hedeflenen 

yetkinlik düzeyleri dikkate alınmıştır. Her staj bloğu için ilişkili başvuru 

nedenleri seçilmiş ve bunlar temelinde öğrenme hedefleri belirlenmiştir. 

Staj bloklarının amaç ve hedefleri belirlenerek basılı kılavuz yanı sıra web 

sayfası ile paydaşlara duyurulmuştur. 

11. İntörn eğitim programının yenilenmesi amacıyla oluşturulan 6. sınıf 

(intörn hekimlik) koordinatörlük yürütme kurulu özellikle intörn 

öğrencilerin stajlarda eğitimlerinin planlanması, karşılaştıkları sorunların 

çözümlenmesi ve eğitim programında yer almayan başlıklara yer veren 

toplantı ve seminerler planlayarak akademik, sosyal ve kariyer 

danışmanlığı hizmetleri ile desteklenmesi konusunda çalışmaktadır (Ek 

1.8. İntörn Hekimlik Komisyonu toplantı tutanağı). 

12. Ders programının her yıl içerisinde yapılan uygulamalardan sonra 

öğretim üyesi ve öğrenci geri bildirimleri, öğretim üyeleri ve öğrencilerin 

birlikte katıldıkları blok ve staj blok yürütme kurulları, Program 

Değerlendirme Komisyonu ve Eğitim Komisyonu tarafından 

değerlendirilerek eksik, aksayan yönler giderilmeye çalışılmıştır. 

 

2016 yılından itibaren koordinatörlük sistemi yeniden düzenlenerek 

Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısına bağlı Eğitim Genel Koordinatörü, 

Evre 1-4 Eğitim Koordinatörü, Evre 5 (Staj) Eğitim Koordinatörü ve Evre 6 

(İntörn Hekimlik) Eğitim Koordinatörü yapılanması ile eğitimin düzenli 

izlenmesi konusunda geliştirici bir adım atılmıştır. 

Fakültemizdeki eğitim ile ilgili komisyon ve kurullarda öğrenci 

temsiliyetine özen gösterilmektedir. Bu amaçla, her sınıf için en az bir 

öğrenci, her sınıftaki alt gruplar için de birer öğrenci temsilcisi öğrenciler 

tarafından seçimle belirlenmektedir. Ayrıca her sınıf ve grup 

temsilcilerinin yanı sıra Ege Tıp Öğrenci Toplulukları (ETÖT) temsilcilerinin 

yer aldığı “Ege Tıp Öğrenci Kurulu” oluşturulmuş ve Eğitimden Sorumlu 

Dekan Yardımcısı, Eğitim Genel Koordinatörü ve öğrenci işleri 

temsilcisinin de katıldığı rutin toplantılar gerçekleştirilmektedir. 

 

GS.1.5.1. Tıp fakültelerinin amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında meslek 

örgütleri, toplum ve sağlık bakanlığının katkı ve görüşleri alınmalıdır. 

Standardın 

karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

Amaç ve hedeflerin tanımlanmasında mezunlar, meslek örgütleri, toplum 

ve sağlık bakanlığının katkı ve görüşleri alınmış mı? 

 

Amaç ve hedeflerin tanımlanmasında Delphi çalışması ile direkt toplumsal 

katkı sağlanmış ve her zaman UÇEP ile uyum dikkate alınmıştır. UÇEP 

oluşturulurken Sağlık Bakanlığı ve meslek örgütlerinin katkıları söz konusu 

olduğundan ayrıca katkı alınmasına gerek duyulmamıştır. 

Açıklamalar 
Tıp fakülteleri, eğitim programlarının amaç ve hedeflerini tanımlarken 

meslek örgütleri (Türk Tabipleri Birliği, uzmanlık dernekleri vb.) ve 

Sağlık Bakanlığının ortaya koyduğu prensip ve beklentiler ile bu 
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kurumlarca yapılan araştırma sonuçlarını da göz önünde 

bulundurmalıdır. 

Değerlendirme metninde alınan katkı ve görüşlerin amaç ve 

hedeflerin oluşturulmasında nasıl kullanıldığı açıklanmalı, ilgili 

belgeler ekte verilmelidir. 

 
Eğitim programının oluşturulmasında toplumun bölgesel ve ulusal 
gereksinimleri dikkate alınmıştır. Delphi çalışması ile dış paydaş katılımı 
sağlanmıştır (Ek 1.4. Klinik Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay ve 
Dikey Entegrasyon Zemininde Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Rehberi 
ve Ek 1.7. Tıp Fakültesi Eğitim Programı Geliştirmede Öncelikli Sağlık 
Sorunlarının Belirlenmesi Projesi). 
 

Alan çalışması ile toplumun gereksinimleri İzmir kent merkezinde 3300 

kişiye ulaşılarak semptom ve hastalık prevalans çalışması yapılmış ve bu 

veriler eğitim programı içinde hastalıkların görülme sıklığı ve önem 

derecesine göre yer alması amacıyla kullanılmıştır. 

UÇEP hazırlanırken görüşleri alınan Sağlık Bakanlığı ve meslek 

örgütlerinden ayrıca katkı alınmasına gerek duyulmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EĞİTİM PROGRAMI 
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2.1. Eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında özerklik 

TS.2.1.1. Tıp Fakülteleri yasal süreçleri tamamlamak koşuluyla kendi eğitim 

programlarını belirlediği temel amaç ve hedefler doğrultusunda 

düzenlemek ve konusunda özerkliğe sahip olmalıdır. 
Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

 Tıp fakültesi yasal süreçleri tamamlamak koşuluyla kendi 

eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama 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 İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili 

ve Edebiyatı, Yabancı Dil derslerinin en az iki yarıyıl olarak uygulanma 

zorunluluğu dışında kendi eğitim programını düzenlemek ve 

uygulamak konusunda özerkliğe sahiptir. 

Açıklamalar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programı, 

2001-2002 yıllarında yapılan eğitimde yeniden yapılanma çalışmaları 

çerçevesinde belirlenen plan doğrultusunda geliştirilmiş; programın 

amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, organizasyonu ve içeriğin 

düzenlenmesi, kullanılan öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin 

seçimine ilişkin kararlar aşağıda özetlenen süreçte özerk olarak 

alınmıştır. 

1- Kasım-Aralık 2001’de yeni müfredatın geliştirilmesini ve 

uygulanmasını belirlemeye yönelik Eğitim Komisyonu toplantıları 

yapılmıştır. Yeni müfredat çalışmaları hakkında tüm öğretim 

üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmış ve bilgiler rapor 

haline getirilerek Mart 2002’de tüm öğretim üyelerine ulaştırılmıştır. 

2- Mart-Nisan 2002’de sistem çalışma grupları (kan-lenfoid, solunum, 

dolaşım, kas-iskelet, sindirim, sinir-duyu, davranış bilimi ve ruh 

sağlığı, endokrin-metabolizma, üriner ve genital, hayatın evreleri), 

dikey koridor (beceri, bilgilenme ve bilişim, etik ve hukuk, toplum 

sağlığı) çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu amaçla, tüm anabilim 

dallarından konularıyla ilişkili oldukları gruplara birer temsilci öğretim 

üyesi görevlendirmeleri istenmiş ve yaklaşık 180 öğretim üyesi 

çalışmalarda görev almıştır. 

3- Nisan-Haziran 2002 döneminde her çalışma grubu kendi konusuyla 

ilgili ayrıntılı müfredat analizi yapmıştır. 

4- Haziran-Eylül 2002 döneminde Eğitim Komisyonu ve TEAD 

üyelerinden oluşan Plan Grubu, önceki dönemde yapılan çalışma ve 

tartışmalardan hareketle, eğitim programının üzerinde şekilleneceği 
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temel ilke ve stratejileri, eğitim programının yapısını ve program 

hazırlığının ikinci aşamasında izlenecek yolu içeren bir taslak rehber 

hazırlamıştır. Bu taslak ilgili kurul ve komisyonlarla paylaşılarak 

görüşleri alınmıştır. Belirtilen görüş, öneri ve eleştiriler 

doğrultusunda düzenlenen rehber “Klinik Öncesi Dönem Eğitim 

Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon Zemininde  

 

Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Rehberi” (Ek 1.4. Klinik Öncesi 

Dönem Eğitim Programını Yatay ve Dikey Entegrasyon Zemininde 

Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Rehberi) yayımlanıp tüm öğretim 

üyeleri ve ilgili kurul/komisyonlarla paylaşılmıştır. 

5- Öğrenim hedefleri, İzmir kent merkezinde yürütülen alan 

çalışması, Delphi çalışması ve nominal grup tekniğiyle yapılan uzman 

panellerini içeren üç farklı çalışma ile belirlenmiştir. 

6- Delphi çalışması sonuç tabloları, uzman panellerinde, öncelikli sağlık 

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

bir spektrum içinde yerleri/önemleri dikkate alınarak gruplandırılmıştır. 

Ders programı ve hedeflerinin belirlenmesinde bu gruplar temel 

alınmıştır. A skorlu hastalıklar mutlaka programda yer alırken, B skorlu 

hastalıklarla ilgili kararı ilgili anabilim dalı vermiştir. C skorlu hastalıklar 

daha çok ayırıcı tanıda ele alınmak üzere hedefler ve program 

hazırlanmıştır. 

7- Sistem çalışma grupları, öncelikli sağlık sorunlarını belirledikten 

sonra mezuniyet hedeflerini tanımlamış ve daha sonra evre (Evre 5- 

staj eğitimi, Evre 4- sistem patolojileri, Evre 3- klinik ve patolojik 

bilimlere giriş, Evre 2- normal yapı ve fonksiyon ve Evre 1-tıbbi 

bilimlere giriş ) hedefleri belirlenmiştir. 

8- Beceri çalışma 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 hazırlamış ve Eylül 2003’te tüm öğretim üyelerine 

dağıtılmıştır. Öğretim üyelerinden gelen geri bildirimler 

doğrultusunda son şekli verilmiş ve eğitim programına 

yerleştirilmiştir. 

9- Ders programının 2002-2003 yıllarındaki yeniden yapılandırma 

sürecinde tüm sistemlerle ilgili anabilim dallarından temsilcilerin 

oluşturduğu sistem çalışma grupları ilgili sistemlerin bir araya gelmesi 

ile blok planlama kurullarına dönüştürülmüştür. Blok planlama 

kurulları bloklar bazında öğrenim amaç ve hedeflerini, beceri eğitimi 

konularını belirlemiş ve yatay ve dikey entegrasyon göz önünde 

bulundurularak ilk üç yılın eğitim programı oluşturmuş ve 2003-2004 

öğretim yılı ile beraber uygulanmaya başlanmıştır. 
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10- 2009 yılının Eylül ayından itibaren başlatılan çalışmalarla 

dördüncü ve beşinci sınıf staj yapıları değerlendirilmiş; yatay ve dikey 

entegrasyonun klinik staj yıllarını da kapsayacak şekilde geliştirilmesi 

konusunda çalışmalar başlatılmıştır. 

11- Bu çalışmalar çerçevesinde; staj bloklarının oluşturulması ve 

anabilim dalları ile görüşmeler, staj bloklarına ait yürütme 

kurullarının kurulması, tüm yürütme kurulları için toplantı ve yol 

haritası belirlenmesi, staj bloklarının her biri için başvuru nedenleri 

ve blok hedeflerinin belirlenmesi, staj hedef ve başvuru nedenlerinin 

ilgili anabilim dalları tarafından gözden geçirilmesi, entegre 

oturumların tanımlanması, derslerin programlara yerleştirilmesi, staj 

blok beceri uygulamaları, uygulama eğitimleri program ve 

eğiticilerinin belirlenmesi, staj blokları için ölçme ve değerlendirme 

araçlarının belirlenmesi, staj danışmanlık sisteminin oluşturulması, 

esaslarının tanımlanması aşamaları tamamlanmış ve 2011-2012 

öğretim yılı ile beraber yeni program uygulanmaya başlanmıştır. 

2.2. Eğitim programı modelinin tanımlanması ve modele uygun öğretim 

yöntemlerinin kullanılması 
TS.2.2.1. Tıp fakülteleri mutlaka eğitim programı modelini ve kullandıkları öğretim 

yöntemlerini tanımlamalı, öğretim yöntemlerinin modelle ilişkisini 

program dönemlerine göre gerekçelendirerek açıklamalıdır. 

 
 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

• Eğitim programında hangi aşamalarda hangi modellerin 

kullanıldığı tanımlanmış mı? 

Fakültemizde toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik ve organ 

sistemlerine dayalı yatay ve dikey entegre, spiral anlayışla 

düzenlenmiş mezuniyet hedeflerine dayalı (“outcome-based”) eğitim 

programı modeli kullanılmaktadır. Mezuniyet hedeflerine dayalı 

eğitim programını, yatay ve dikey entegre anlayışla düzenlenen spiral 

tasarımı yansıtacak biçimde eğitim sürecinin tüm aşamalarında 

tanımlanıp ilişkilendirilmiştir. 

Eğitim programını biçimlendiren model ve bu modelin temel 

özellikleri, Fakültemiz resmi web sayfasında (Ek 1.2. Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Eğitim İlkeleri), Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları adlı program 

kitabında (Ek 2.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi 

ve Ders Programları), 1., 2. ve 3. sınıflar için öğrenci kılavuzunda (Ek 

1.3. 1., 2., 3. sınıflar için öğrenci kılavuzu), 4 ve 5. sınıf staj blokları 

kılavuzunda (Ek 1.6. 4. ve 5. sınıf staj blokları kılavuzu) tanımlanmış ve 

açıklanmıştır. 

• Eğitim programında hangi aşamalarda hangi yöntemler, ne 

oranda kullanılıyor? 
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Dikey ve yatay entegrasyon temelinde evre ve bloklara göre 

düzenlenmiş olan fakülte eğitim programında farklı amaç ve 

hedeflere ulaşılabilmesini sağlamak üzere belirlenmiş farklı öğretim 

yöntemleri kullanılmaktadır. 

Eğitim programının ilk üç yılında kullanılan öğrenme ve öğretme 

yöntemleri; sınıf dersi, olgu tartışmaları, laboratuvar çalışmaları, 

mesleksel beceri eğitimi, küçük grup çalışmaları, bağımsız çalışma, 

simüle hasta görüşmeleri, özel çalışma modülleri ve daha sınırlı bir 

biçimde klinik uygulama eğitimidir. 

Eğitim programının dört ve beşinci yıllarını kapsayan Evre 5’te ağırlıklı 

olarak klinik ve laboratuvar uygulamaları, klinikte hasta başı eğitimi 

ve tartışma/örnek olay yöntemleri kullanılmakta; ilk üç yıla göre 

sayısı azalan biçimde sınıf dersleri de yer almaktadır. Staj 

bloklarındaki öğrenme etkinlikleri, stajda yer alan klinik rotasyonların 

birbiri ile yatay entegrasyonunu sağlamayı, temel bilim dalları ile 

dikey entegrasyonu güçlendirmeyi ve öğrencilerin stajın bütününe ve 

klinik rotasyonlara uyumunu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Buna 

ilave olarak, staj bloğunda yer alan kliniklerde sık kullanılan 

görüntüleme ve laboratuvar yöntemlerini ve stajın içerdiği sistemlere 

özgü anamnez, fizik muayene ve hasta yönetimi ilkelerini kapsayan 

derslere de yer verilmektedir. Altıncı yılda (Evre 6) ise eğitim 

tamamen klinik ve hasta başı uygulama, deneyime dayalı öğrenme ve 

olgu tartışmaları ile sürmekte, alan çalışmalarına yer verilmektedir. 

Belirli konuları vurgulamak, özetlemek amacıyla altıncı yıl programı 

çok az sayıda sınıf dersi de içermektedir. 

Açıklamalar Eğitim programında hangi aşamalarda hangi modellerin kullanıldığı 

tanımlanmış mı? 

Fakültemizde, mezuniyet hedeflerine dayalı (“outcome-based”), 

toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik, spiral anlayışla 

düzenlenmiş organ sistemlerine dayalı yatay ve dikey entegre eğitim 

programı modeli kullanılmaktadır. Tanımlanan bu model kapsamında 

belirtilen temel bileşenler, Fakültemiz eğitim programında aşağıda 

açıklandığı biçimde ele alınmıştır: 

1- Mezuniyet hedeflerine dayalı eğitim programı: 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi 

programının temel amacı; bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik 

uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına yüksek 

nitelikli sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma 

sahip, mesleki yaşamı boyunca bildiklerinden daha fazlasını öğrenme 

isteği ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda 

bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmektir. 

Bu amaca yönelik olarak eğitim programının geliştirilmesi 
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aşamasında, öncelikle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu tıp 

doktorunun üstlenmesi beklenen temel roller tanımlanmıştır. 

Hekimlik, sağlık savunuculuğu, bilim insanı, iletişimci, lider ve 

yönetici, ekip üyesi olarak tanımlanan bu altı rol için mezuniyet 

sırasında sahip olunması gereken yetkinlikler ve yetkinlik düzeyleri 

belirlenmiştir. Eğitim programının içeriği için temel alınacak başvuru 

nedenleri ve hastalıklar, toplumun sağlık önceliklerini belirlemeye 

yönelik yürütülen üç farklı çalışma ile (saha çalışması, Delphi 

sorgulama çalışması, nominal grup çalışması) saptanmıştır. 

Saptanmış olan başvuru nedeni ve hastalıklar ile yetkinlik düzeyleri 

öğrenme hedeflerinin tanımlanmasında dikkate alınmıştır. 

Mezuniyet sırasında sahip olunması gereken yetkinliklerden 

hareketle geriye doğru tasarlanmış olan eğitim programındaki tüm 

eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinin seçiminde 

yetkinlik alan ve düzeyleri göz önünde bulundurulmuştur. 

Fakültemizde, tıp eğitimi sürecinde kazanılması beklenen tüm 

beceriler listelenmiş, yıllar içinde ve yıllar arasında uygun zamanlara 

yerleştirilmiştir. Basamaklı eğitim rehberleri eşliğinde önce manken, 

maket ve simüle hastada uygulama ile öğrencilerin beceri 

kazanmaları ve yeterli hale gelmeleri, gerçek hastada tekrarlayarak 

yetkinleşmelerine fırsat verecek yapılandırılmış beceri eğitimi 

uygulanmaktadır. 

2- Toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik tıp eğitimi: 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programının toplum odaklı 

yaklaşımının amacı birinci, ikinci ve üçüncü basamakta toplumun 

sağlık sorunlarına etkin biçimde müdahale edebilen hekimler 

yetiştirerek, toplumun gereksinimlerine karşılık verebilmesini 

sağlamaktır. Eğitim programının geliştirilmesi çalışmaları “Tıp 

Fakültesi Eğitim Programı Geliştirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının 

Belirlenmesi” başlıklı DPT projesi ile başlatılmış, bu proje kapsamında 

yürütülen kesitsel saha çalışması, Delphi sorgulama çalışması ve 

nominal grup çalışması ile belirlenen toplumun sağlık önceliklerine 

yönelik eğitim programı geliştirilmiştir (Ek 1.7. Tıp Fakültesi Eğitim 

Programı Geliştirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi Projesi). 

Program içeriği, organizasyonu ve eğitim yöntemleri bu öncelikler 

göz önünde bulundurularak seçilip düzenlenmiştir. Eğitim 

programındaki evre ve blok temalarıyla ilgili halk sağlığı yaklaşımları 

Toplum Sağlığı ve Alan dikey koridorunda birinci sınıftan, mezuniyete 

kadar yatay ve dikey olarak entegre biçimde yer almaktadır. 

3- Organ sistemlerine dayalı yatay/dikey entegre ve spiral eğitim 

programı tasarımı: 

Fakülte eğitim programı, dikey ve yatay entegrasyonun sağlanması 

amacı ile altı evre temelinde organize edilmiştir. Spiral eğitim 
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programı yaklaşımıyla planlanan evreler organ sistemlerine göre 

düzenlenmiş bloklardan oluşmaktadır; evrelere ait program içeriği, 

organ sistemleri temelinde birbiri ile entegre edilerek ele 

alınmaktadır. 

Eğitim programı temel olarak 10 organ/fonksiyon sistemi üzerinde 

düzenlenmiştir. Bu sistemler: 

1. Kan-lenfoid 

2. Solunum 

3. Dolaşım 

4. Kas-iskelet 

5. Sindirim 

6. Sinir-duyu 

7. Davranış bilimi ve ruh sağlığı 

8. Endokrin-metabolizma 

9. Üriner ve genital 

10. Hayatın evreleridir. 

 

Temel ve klinik tıp bilimlerinin bu organ sistemleri üzerinden 

birbirleri ile bağlantı ve ortaklıkları göz önüne alınarak düzenlenmiş 

olan blok yapısıyla yatay entegrasyonun gerçekleştirilmesi 

hedeflenmiştir. Diğer yandan, organ sistemleri temelinde normal 

yapı-fonksiyondan sistem patolojilerine ilerleyen evre yapısında 

spiral olarak örgütlenmiş olan içerik ile dikey entegrasyon 

sağlanmaya çalışılmıştır. Eğitim programı evre içi ve evreler arası 

sürekliliği sağlamaya yönelik olarak düzenlenmiştir. Öğrencinin her 

yeni evrede öğrendikleri, bir önceki evreden edindikleri ile 

bağlantılıdır ve bu kazanımların üzerine oturur. 

Organ sistemleri temelinde evre-blok düzenlemesiyle dikey ve yatay 

entegrasyonun hedeflendiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet 

öncesi tıp eğitim programı, birinci sınıftan beşinci sınıfın sonuna 

kadar beş evre başlığı altında 16 bloktan oluşmaktadır. İntörnlük 

dönemi, Evre 6 olarak tanımlanmaktadır. 

Evre 1: Tek bloktan oluşmaktadır (E1B1-Tıbbi Bilimlere Giriş) 

Evre 2: Dört bloktan oluşmaktadır; bu evrede normal yapı ve 

fonksiyon ele alınmaktadır (E2B1-Solunum, Dolaşım, Kan-Lenfoid, 

Boşaltım, E2B2-Sindirim, Endokrin ve Metabolizma, E2B3-Sinir, Duyu, 

Hareket Sistemleri ve Davranış, E2B4- Hayatın Evreleri) 

Evre 3: Tek bloktan oluşmaktadır (E3B1-Patolojilere ve Klinik 
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Bilimlere Giriş) 

Evre 4: Dört bloktan oluşmaktadır. Bu evrede sistem patolojileri ele 

alınmaktadır (E4B1-Solunum, Dolaşım, Kan-Lenfoid, Boşaltım, E4B2-

Sindirim, Endokrin ve Metabolizma, E4B3-Sinir, Duyu, Hareket ve 

Davranış, E4B4- Hayatın Evreleri) 

Evre 5: Klinik staj dönemini kapsayan bu evrede altı staj bloğu yer 

almaktadır (İç Hastalıkları Staj Bloğu, Cerrahi Ürogenital Staj Bloğu, 

Kardiyopulmoner Enfeksiyon Staj Bloğu, Çocuk Sağlığı Staj Bloğu, 

Duyu Staj Bloğu, Kas, İskelet, Sinir ve Davranış Staj Bloğu) 

Evre 6: İntörnlük dönemini kapsamaktadır (İç Hastalıkları, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, 

Acil Tıp, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Halk Sağlığı, Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları, seçmeli stajlar) 

Evre 1 ve Evre 3 tek bloktan oluşup giriş niteliğindeki bloklardır. 

Kendilerinden sonra gelen bloklar için bir ön bilgi niteliğindedir. Evre 

2, organ sistemlerinin normal yapı ve fonksiyonlarını, Evre 4 ise aynı 

sistemlere ait patolojik yapı ve fonksiyonları ele almaktadır. Her iki 

evre de dört bloktan oluşmakta ve bloklar aynı isimle 

adlandırılmaktadır. 

Evre 5 kapsamındaki staj blokları yapısı da ilk üç yıldaki evre-blok 

yapısına benzer şekilde organ sistemleri temelinde örgütlenmiştir. 

Evre 5, ağırlıklı olarak klinik tıp bilimleri tarafından hekimlik 

mesleğinin uygulanmasına yönelik konuların işlendiği eğitim 

dönemidir. Evre 5, önceki evrelerde temel tıp bilgilerini klinik 

bağıntılarıyla kavramış öğrencilerin, öncelikli sağlık sorunlarının 

yönetiminde gerekli bilgileri tam öğrenmelerini sağlamayı ve ağırlıklı 

olarak problem çözme, ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım becerilerini 

geliştirmelerine uygun ortam hazırlamayı hedeflemektedir. Bu 

hedeften yola çıkarak, staj eğitim programının içeriğini düzenlemede 

Fakültemizin önceden belirlemiş olduğu hastalık ve başvuru 

nedenleri ve bunlara ilişkin hedeflenen yetkinlik düzeyleri dikkate 

alınmıştır. Her staj bloğu için ilişkili başvuru nedenleri seçilmiş ve 

bunlar temelinde öğrenme hedefleri belirlenmiştir. 

Altı yıllık mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının birinci yılında Evre 

1 ile Evre 2’nin iki bloğu, ikinci yılında Evre 2’nin diğer iki bloğu ile 

Evre 3 yer almaktadır. Üçüncü yıl Evre 4’e ait dört bloktan 

oluşmaktadır. 

Dört ve beşinci yıllar, entegrasyon temelinde farklı başvuru 

yakınmaları göz önüne alınarak birbiri ile ilişkili olan klinik disiplinlere 

ait staj gruplarının bir arada bulunduğu altı farklı staj bloğunu 

kapsayan Evre 5 olarak organize edilmiştir. Evre 5’i oluşturan staj 

blokları, pratik ve teorik konuların bir arada verildiği 13 haftalık 
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bloklar şeklinde planlanmıştır. Her bir staj bloğu kapsamında 13 hafta 

boyunca farklı anabilim dallarında geçirilen klinik eğitim dönemi 

“Klinik Rotasyon” olarak tanımlanmaktadır. Altıncı yıl intörnlük 

dönemini kapsamaktadır. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programının mezuniyet 

hedeflerine dayalı dikey ve yatay entegrasyonu temel alan spiral 

eğitim programı tasarımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 

 

Eğitim programının ilk üç yılında, temel bilimlerin daha fazla klinik 

bilimlerin daha az yer alması durumu, staj blok yapısında tersine 

dönmüş, böylelikle temel-klinik bilimlerin yıllar içinde entegre olması 

sağlanmıştır. 

Tıbbi bilgi ve yaklaşımın kazanılmasına yönelik organ sistemlerine 

dayalı spiral tasarımdaki evre-blok yapısının yanı sıra, hekimlik 

mesleğinin gerektirdiği beceri, değer ve davranışların kazanılmasıyla 

ilişkili hedefler, içerik ve eğitim etkinlikleri dikey koridor yapısı altında 

organize edilmiştir. “Mesleksel Beceriler ve Bilgiye Ulaşma” ve 

“Toplum Sağlığı ve Alan” adıyla iki dikey koridor olarak düzenlenen 

bu yapı, birinci sınıftan başlamak üzere evre-bloklar boyunca devam 

eden biçimde eğitim programının içerisine yerleştirilmiştir. 

Dikey entegrasyon bağlamında Fakültemiz eğitim programında temel 

bilimler ve klinik bilimler ile dikey koridor yapısının yerleşimi 

aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 
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Eğitim programında hangi aşamalarda hangi yöntemler, ne oranda 

kullanılıyor? 

Eğitim programının bilişsel hedeflerine yönelik eğitim etkinliklerinde 

kullanılan öğretim yöntemleri:  

Sınıf dersi: Fakülte mezuniyet hedefleri ile bağlantılı olarak evre 

hedeflerine ulaşmak için öğretim üyeleri tarafından büyük gruplara 

kavramsal bilgilerin aktarıldığı ve tartışıldığı oturumlardır. Sınıf 

dersleri, ilk üç yılın programında yer alan bloklar ve Evre 5’i oluşturan 

dört ve beşinci yıllardaki staj eğitimi süresince ve dikey koridorlardaki 

bazı eğitim etkinliklerinde kullanılmaktadır. Ders notları, önerilen 

kaynak kitaplar ve öğrencilere yönelik hazırlanmış kılavuzlar sınıf 

derslerini desteklemektedir. 

Tartışma/örnek olay yöntemi: Temel bilimler konularının klinik ve 

gerçek hayatla bağlantısını algılamayı kolaylaştırmak ve öğrenmeyi 

motive etmek amacıyla tartışma ve örnek olay (olgu) yöntemi eğitim 

programında entegre oturum, panel ve olgu tartışmaları başlıkları 

altında kullanılmaktadır. 

- Entegre Oturum: Blok eğitimleri sırasında tema içinde önceden 

aktarılan konuların olgu ya da durum temelinde farklı disiplinler 

tarafından vurgulanarak tekrarlanmasını amaçlayan oturumlardır. 

Evre 1-5’teki tüm bloklarda yer alan entegre oturumlarda temel 

bilimler ve klinik bilimler arasında ilişkilendirme yapılması (dikey 

entegrasyon) kadar, olgu temelinde farklı klinik bilimlerin bakış 

açısının sergilenmesi (yatay entegrasyon) ve bilgi parçalarının 

birleştirilmesi hedeflenmektedir. 

- Panel: Programda yer alan bir konuda farklı disiplinlerin ve 

deneyimlerin birden fazla öğretim üyesi tarafından büyük gruplarda 

paylaşıldığı ve tartışıldığı oturumlardır. 

- Olgu Tartışması: En az bir hasta örneği üzerinden temel ve 

klinik bilim bilgilerinin kaynaştırılmasını amaçlayan oturumlardır. Sınıf 

derslerinde olgular, konuları başlatmak, öğrencileri düşünmeye ve 

keşfetmeye yöneltmek üzere kullanılmaktadır. Sistem patolojilerinin 

ele alındığı Evre 4 programı boyunca her hafta işlenen konulara ilişkili 
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olarak toplumda en sık görülen klinik durumları ele alan olgu 

tartışmalarında klinik boyut ve ayırıcı tanı tartışılmaktadır. 

 

Eğitim programında uygulamalı eğitimler için kullanılan öğretim 

yöntemleri: 

Eğitim programı kapsamında yer alan teorik konular ile bağlantılı, bu 

konuların anlaşılmasını kolaylaştıran, hekimlik uygulamalarına ilişkin 

bilgi, beceri, tutum kazandırmaya yönelik kullanılan öğretim 

yöntemleri uygulamalı eğitimler çerçevesinde ele alınmaktadır. 

Uygulamalı eğitimler, laboratuvar-demonstrasyon, mesleksel beceri 

eğitimi, simüle hasta ile eğitim, klinikte hasta başı eğitim, gerçek 

klinik ortamda beceri eğitimi, gezi, alan çalışması, öğrenci sunumu 

gibi etkinlikleri kapsar. 

Laboratuvar pratikleri ve demonstrasyonlar: Konu ve kavramları 

sadece teorik bilgiler aracılığı ile değil, pratikte yer alan gerçek 

durumları ile göstermek, sistem derslerini uygulama ile pekiştirmek, 

araştırmacı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla laboratuvar 

pratikleri ve demonstrasyonlar kullanılmaktadır. 

Mesleksel beceri eğitimleri: Öğrencilerin bitirdikleri her evre 

sonunda ve mezun olduklarında sahip olmaları gereken yetkinlik 

düzeyine ulaşmalarını amaçlayan beceri eğitimi, özellikle tutum ve 

mesleksel değerler, mesleksel becerilerin kazanılmasına yönelik 

olarak küçük grup çalışmaları biçiminde öğrencilerin aktif katılımına 

izin verecek şekilde yaklaşık 10–20 öğrenciden oluşan gruplarda 

yürütülür. Beceriler, basamaklı eğitim rehberleri eşliğinde önce 

manken, maket ve simüle hastada uygulanmaktadır. İlerleyen 

dönemlerde gerçek hastalarla, beceride yetkinleşmeyi sağlamak 

hedeflenmiştir. Mesleksel beceri eğitimi, erken sınıflardan başlayarak 

mezuniyete kadar birbirini tamamlayacak tekrarlamalarla mesleksel 

beceriler ve bilgiye ulaşma dikey koridorunda verilmektedir. 

Simüle hasta ile eğitim: Eğitim programının ikinci yılında öğrencilerin 

temel iletişim becerileri, anamnez ve genel sistemik muayene; 

üçüncü yılında ise klinik akıl yürütme ve sisteme özgü fizik muayene 

konusunda beceri ve tutum geliştirmeye yönelik olarak öğrenciler 

simüle hastalar ile görüşmektedir. Öğrenciler, görüntü ve ses kaydı 

yapılan bu görüşmeye ilişkin akran, simüle hasta, ve eğiticiden geri 

bildirim almakta ve kendilerini geniş çerçevede değerlendirme fırsatı 

bulmaktadırlar. 

Klinikte hasta başı eğitim: Servis ve poliklinik gibi hasta hizmeti 

sunulan yataklı servis, poliklinik, ameliyathane, girişim odaları, klinik 

laboratuvarlar, klinik biyokimya laboratuvarı, eğitim laboratuvarları 

gibi gerçek klinik ortamlarda gerçekleştirilen hasta başı uygulamalı 
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eğitimler, eğitim programının ağırlıklı olarak son üç yılında kullanılan 

temel öğretim yöntemidir. Hasta başı 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 karşılıklı 

etkileşimi ile yürütülmektedir. 

Eğitim programında, mesleksel beceriler ve bilgiye ulaşma dikey 

koridoru boyunca ikinci ve üçüncü yıl içinde belli bir oranda 

öğrencilere klinikte hastadan anamnez alma, fizik muayene ve 

normal olanı patolojiden ayırma fırsatı tanımaktadır. 

Gerçek klinik ortamda beceri eğitimi: Öğrencinin önceki yıllarda 

eğitim laboratuvarlarında manken, maket ya da simüle hasta 

üzerinde öğrendiği becerileri bu kez gerçek hasta ya da gerçek 

materyal üzerinde tekrarlayarak beceride ustalık kazanması 

amaçlanmaktadır. Öğrenciler, gerçek klinik ortamda özel bir zaman 

ayrılarak gruplar halinde uygulama yapabildikleri gibi, klinikte 

bağımsız öğrenme saatlerini de bağımsız uygulama için 

kullanabilmektedirler. 

Film gösterimi: Eğitim programının ilk üç yılında mesleksel tutum 

geliştirilmesi, beceri eğitiminde demonstrasyon ve sağlık hizmeti 

verilen kurumların tanıtılması amaçlı kullanılmaktadır. Film gösterimi 

sonrasında grup tartışmaları ve uygulamalar yapılmaktadır. 

Gezi: Toplum Sağlığı ve Alan dikey koridorunda ve intörnlük 

döneminde Halk Sağlığı rotasyonunda, gözlem yapmayı geliştirmek, 

öğrencilerin kendi deneyimlerini yaratmalarını ve gerçek yaşamla 

karşılaşmalarını sağlamak için geziler yapılmaktadır. Fabrika, 

belediye, sağlık müdürlüğü, laboratuvar gibi kurumlara yapılan bu 

gezilerde öğrencilerin sağlık hizmeti ve sağlık risklerini yerinde 

gözlemesi ve değerlendirmesi sağlanmaktadır. 

Öğrenci Sunumu: Eğitim programındaki hedeflerle bağlantılı olarak, 

öğrenciler tarafından sunulan, her türden makale, seminer, olgu, 

proje, poster vb. sunumların yer aldığı oturumlardır. 

2015-2016 eğitim-öğretim yılında evre/blok eğitimlerinde kullanılan 

eğitim-öğretim yöntemlerinin ne oranda kullanıldığı öğrenci başına 

düşen yaklaşık ders saati olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
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GS.2.2.1. Tıp fakülteleri programlarında öğrenci merkezli eğitim uygulamalarına 

yer vermelidir. 
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Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

   Eğitim programında öğrenci merkezli eğitim uygulamalarına (küçük 

grup çalışmaları, probleme dayalı öğrenim oturumları, özel çalışma 

modüleri vb.) yer verilmiş mi? 

Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda öğretim üyesi ile bire bir 

çalışma olanağı veren Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM), ikinci ve üçüncü 

sınıflarda zorunludur. 

Toplum Sağlığı ve Alan dikey koridoru uygulamaları çerçevesinde 

yürütülen küçük grup çalışmalarında öğrenciler, gerçek bir olgu ya da 

problem üzerinde eğiticiler tarafından önceden hazırlanmış olan 

yönergeler çerçevesinde 5-6 kişilik küçük gruplara bölünerek 

çalışmaktadır. Ardından 25-35 kişilik büyük grupta bir araya gelinerek 

genel toparlama yapılması ve öğrenme hedeflerinin gözden 

geçirilmesiyle oturum tamamlanmaktadır. 

Fakültemizde öğrencilere yönelik hazırlanmış blok kılavuzları ve 

kılavuzlarda yer verilen öğrenme hedefleri/yetkinlik düzeyleri, eğitim 

programında yer verilen serbest çalışma/klinikte bağımsız öğrenme 

(KBÖ) saatleri öğrencilere kendi öğrenmesini düzenleyebilme fırsatı 

veren öğrenci merkezli uygulamalar olarak ele alınabilir. 

Gelişim sınavı, staj gelişim dosyası uygulamaları da öğrencilere kendi 

gelişimlerini izleyebilme olanağı vererek öğrenci merkezli 

uygulamaları desteklemektedir. 

Açıklamalar Blok ve staj kılavuzları, öğrenmede öğrenciye daha fazla sorumluluk 

vererek, bir konunun derinliğine ve bir bütün içinde öğrenilmesi 

amacıyla basılı veya elektronik ortamda hazırlanmıştır. Kılavuz 

içeriğinde, eğitim programının tanıtımı, ilk üç yıl ve staj bloklarının 

amaç ve hedefleri, önceden kazanılmış olması gereken bilgi, tutum, 

beceriler ve tekrar/ön okumalar, öğrenme konuları 

(başlık/süre/özet/içerik), başvuru nedenleri, kullanılabilecek 

kaynaklar gibi bileşenler yer almaktadır. 

Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM): Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim 

programı, hekimlik mesleğinin gerektirdiği olmazsa olmaz yeterlilik 

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

eğitim programı ile ÖÇM’lerini kapsamaktadır. Eğitim programının ilk 

üç yılında tıp ve tıp dışı alanlarda daha derinlemesine çalışmalarına 

olanak sağlamak üzere hazırlanmış ve öğrencilerin seçimine 

sunulmuş ÖÇM’ler, çekirdek programın yanı sıra yürütülmektedir (Ek 

2.2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modülü Uygulama 

Çalışma Esasları). ÖÇM, çekirdek eğitim programını güçlendiren, 

öğrencilere ilgi duydukları alanlarda derinlemesine çalışma olanağı 

veren, sosyal sorumluluk bilincini ve duygusunu geliştiren, iletişim, 

zaman yönetimi, hekimlik yaklaşımında sürekli sorgulayan bir bakış 

açısı kazandıran, farklı ilgi alanlarına yönelme ve kariyer seçimi için 
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hedeflediği alanı yakından tanıma olanağı veren eğitsel etkinliklerdir. 

Öğrencilerin yazılı ve sözlü sunum yapma gibi becerileri kullanmasına 

ve geliştirmesine fırsat verir. 

ÖÇM uygulamalarının her öğrenci tarafından belirli sayıda alınması 

ve belirli bir dönemin sonunda başarı ile bitirilmesi gereklidir. Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesinde ÖÇM uygulamaları için öğrencilere ve 

öğretim üyelerine eğitim programı içinde sekiz hafta boyunca 

Çarşamba öğleden sonra (4 saat) veya blok uygulamalarda beş iş 

gününü (günde 8 saat) kaplayan farklı zaman seçenekleri 

sunulmuştur. 

İntörnlük Seçmeli Stajı: 

Eğitim sürecinin altıncı ve son yılını kapsayan intörnlük dönemi 

eğitim programında dört haftalık süre seçmeli staja ayrılmıştır. Tüm 

anabilim ve bilim dalları 6. sınıf seçmeli staj listesine eklenerek 

öğrencilerin istedikleri alanlarda seçmeli stajlarını yapabilmeleri 

sağlanmıştır. 

ÖÇM’ler ve altıncı yıl intörnlük döneminde yer alan seçmeli staj, 

eğitim programının % 3-5’lik kısmını oluşturmaktadır. 

Araştırma Eğitimi Programı (AEP): Öğrencilik döneminde bilimsel 

çalışma bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen öğrencileri 

desteklemek üzere epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar araştırmalar 

konusunda bilgi, beceri ve deneyim kazandırmayı hedefleyen dikey 

bir programdır. Öğrencilerin gönüllü olarak katılabildikleri, bilimsel 

düşünce, tutum, davranış ve bilgilerini pekiştirmek ve kendilerine 

araştırma becerileri kazandırmak üzere Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

eğitim programına ek olarak uygulanır. Özgün bir modeldir. 

Bağımsız öğrenme/Klinikte bağımsız öğrenme (KBÖ): Öğrencilerin 

kendilerine sunulan öğrenme olanaklarını (kütüphane, bilgisayar 

laboratuvarı, beceri laboratuvarı vb.) yeterince kullanabilmeleri ve 

kendi kendine öğrenme süreçlerini devam ettirebilmeleri için ders 

programı kapsamında yer alan zaman dilimidir. Öğrencinin, ulaşması 

gereken öğrenme hedefleri konusunda çalışması, araştırma yapması 

için bu saatleri kullanması beklenmektedir. İlk üç yılın eğitim 

programı, her hafta yaklaşık 1-2 yarım gün (4-8 saat/hafta) serbest 

çalışma zamanı ayrılacak biçimde düzenlenmiştir. 

Staj dönemini kapsayan dört ve beşinci yıllarda, öğrencilerin farklı 

öğrenme ortamlarında (kütüphane, bilgisayar, beceri laboratuvarı 

vb.) veya yataklı servis, laboratuvar, poliklinik, müdahale odaları, 

ameliyathaneler, yoğun bakım servisleri gibi klinik ortamlarda 

öğrenme fırsatlarını yeterince kullanabilmeleri için staj blokları eğitim 

programında haftada yaklaşık ortalama 5-10 ders saati KBÖ için 

ayrılmıştır. Öğrencinin bu saatleri, ulaşması gereken öğrenme 
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hedefleri konusunda teorik hazırlık yapması, hasta dosyası 

doldurması, olgu sunumu gibi görevler için hazırlanması, beceri 

eğitimleri, gerçek hastalarda fizik muayene yapması, anamnez alma 

ya da çeşitli girişimleri izlemesi ya da gerçekleştirmesi gibi etkinlikler 

için kullanması beklenmektedir. 

Öğrencilerin bağımsız çalışma saatlerinde kendi kendine 

öğrenmelerini teşvik etmek, mesleksel uygulamaları tekrar 

denemelerini, yılsonu ve staj blokları sonundaki uygulama sınavlarına 

hazırlanmalarını ve bilgisayar, video ve modeller gibi kaynaklara 

güçlük çekmeden ulaşmalarını sağlamak amacıyla Öğrenim 

Kaynakları Merkezi (ÖKM) hizmet vermektedir. 

Öğrencinin kendi öğrenmesini yönetebilme olanağı: Tanımlanmış 

öğrenme hedefleri, öğrenciye neyi nereye kadar ve ne zaman 

öğreneceğini bilme ve öğrenme etkinliklerini düzenleme fırsatı 

sağlamaktadır. Eğitim programında ayrılan serbest çalışma/KBÖ 

zamanlarında öğrencilerin blok kılavuzlarında yer alan hedefler 

üzerinden kütüphane, bilgisayar ve beceri laboratuvarları gibi 

öğrenme alan ve olanaklarını kullanarak kendi öğrenmelerini 

yönetmelerine fırsat tanınması amaçlanmıştır. 

Evre 5’te Staj Danışmanlık Sistemi kapsamında öğrenciler staj 

danışmanları ile ilk görüşmelerini staj bloğuna başladıkları hafta 

içinde yaparak yükümlülüklerini öğrenmekte, stajla ilgili öğrenme 

hedeflerini tartışmakta ve staja ilişkin öğrenme ilkeleri 

belirlenmektedir. Staj danışmanıyla yapılan ikinci görüşmede, 

hedefler doğrultusunda öğrencilerin kazanımları değerlendirilir ve 

eksiklikleri konusunda uyarıda ve öneride bulunulur. Staj danışmanı, 

staj hedeflerine ve adım adım fakülte mezuniyet hedeflerine ulaşma 

konusunda öğrenciye yardımcı olur. Staj için kolaylaştırıcı, çözüm 

bulucu, bilimsel yol gösterici, mesleki gelecek için yönlendirici 

olabilir. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı 

kapsamında öğrenim gören tüm sınıflardaki öğrenciler, yılda üç kez 

uygulanan Gelişim Sınavı ile sınıf ortalamalarına göre başarı 

düzeylerini, yıllar içindeki gelişimlerini izleme ve kendi öğrenmelerini 

yönetme olanağı bulmaktadırlar. 

 

2.3. Tıp fakülteleri eğitim programının temel bileşenlerinin 

tanımlanması 

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

göre mutlaka tanımlamalıdır. 
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Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

• Eğitim programının içeriği aşamalara/ yıllara göre tanımlanmış mı? 

Fakülte eğitim programında, dikey ve yatay entegrasyonlar sağlanması 

amacı ile beş yıllık eğitim programı beş evreye bölünmüştür. Evre 1 ve 

Evre 2’nin iki bloğu birinci yılda, 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 beşinci yıllarda stajlar Evre 5 olarak 

adlandırılmaktadır. Altıncı yıl intörnlük dönemini (Evre 6) 

kapsamaktadır. 

• Eğitim programındaki zorunlu ve varsa seçmeli dersler 

aşamalara/yıllara göre tanımlanmış mı? 

Eğitim programında yer alan tüm dersler aşamalara/yıllara göre 

tanımlanmıştır. 

Açıklamalar Eğitim programının içeriği aşamalara/yıllara göre tanımlanmış mı? 

Birinci yılın ilk 13 haftasını oluşturan Evre 1 Blok 1 “Tıbbi Bilimlere Giriş” 

başlığıyla molekül, hücre, doku ve organizmanın temel yapı ve 

fonksiyonları ile ilgili temel konuları kapsamaktadır. Bu evrede 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından zorunlu olarak istenilen Türk Dili 

ve Edebiyatı ve Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi toplam 48 saat 

verilmektedir. 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren hazırlık 

sınıfının kaldırılması ile yabancı dil sınavından muafiyet alamamış 

öğrenciler için haftada dört saat yabancı dil dersi eklenmiştir. Toplam 48 

saat serbest çalışma süresi bulunmaktadır. Multidisipliner konularda 

birden fazla öğretim üyesinin katılımıyla dört entegre oturum 

yapılmaktadır. 205 ders saati kuramsal derslere ayrılmıştır. Toplum 

Sağlığı ve Alan dikey koridorunda 21, Beceri dikey koridorunda 30 ders 

saati bulunmaktadır. 

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

ayrılmıştır. Evre 2 Blok 1’de solunum, dolaşım, kan-lenfoid ve boşaltım 

sistemlerinin normal yapı fonksiyonu ele alınmaktadır. 10 hafta süren bu 

blokta 182 ders saati sınıf derslerine ayrılmıştır. Toplum Sağlığı ve Alan 

dikey koridorunda 21, beceri dikey koridorunda 28 ders saati 

bulunmaktadır. Bu blokta yedi entegre oturum yapılmaktadır. 68 serbest 

çalışma saati olup, yabancı dil dersinden muaf olanlara 36 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 

ayrılmıştır. Toplum Sağlığı ve Alan dikey koridorunda 6, Beceri dikey 

koridorunda 2, sekiz entegre oturum yapılmaktadır. Serbest çalışma için 

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

Evre 2 Blok 3, hareket ve sinir sistemleri konularını içermektedir. 13 
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hafta süren bu blokta 252 ders saati sınıf derslerine ayrılmıştır. Toplum 

Sağlığı ve Alan dikey koridorunda 6 ders saati bulunmaktadır. 24 ders 

saati entegre oturum için ayrılmıştır. Serbest çalışma için ayrılan zaman 

85 saattir. Bu evrede 48 saat yabancı dil dersi mevcuttur ve ÖÇM’lere 32 

saat ayrılmıştır. 

Evre 2 Blok 4, hayatın evreleri ile ilgili bilim dallarının katılımı ile 

oluşmuştur. 8 hafta süren bu blokta 205 ders saati sınıf derslerine 

ayrılmıştır. Toplum Sağlığı ve Alan dikey koridorunda 10, Beceri dikey 

koridorunda 52 ders saati bulunmaktadır. Bu blokta on entegre oturum 

ve 2 panel bulunmaktadır. ÖÇM’lere 32 saat ayrılmıştır ve serbest 

çalışma saati 28 saattir. 

Evre 3 Blok 1, patolojilere ve kliniğe giriş bölümüdür. 14 hafta süren bu 

blokta 243 ders saati sınıf derslerine ayrılmıştır. Ayrıca 6 saat panel; 34 

saat entegre oturum; 66 saat, laboratuvar-demonstrasyon ve beceri 

eğitimi; 28 saat ÖÇM; 72 saat serbest çalışmayı içermektedir. 

Evre 4 Blok 1, solunum, dolaşım, kan ve boşaltım sistemlerinin klinik ve 

patolojik konularını içerir. 11 hafta süren bu blokta, teorik dersler 213; 

entegre oturum 34; panel 6; beceri ve lab-demo 18, simüle hasta eğitimi 

13; ilaç uygulamaları 12; serbest çalışma 52 ve Toplum Sağlığı ve Alan 

dikey koridoru 4 saat olarak yer almıştır. 

Evre 4 Blok 2, sindirim sistemi, metabolizma ve endokrin sistemlerinin 

klinik ve patolojik konularını içerir. 6 hafta süren bu blokta, teorik dersler 

116; olgu tartışmaları 20; klinik çalışmalar 10; ÖÇM 24; serbest çalışma 

40 saat süreyle yer almaktadır. 

Evre 4 Blok 3, sinir sistemi, duyu, hareket ve davranış sistemlerinin klinik 

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

entegre oturum ve olgu tartışmaları 52; beceri 6; klinik çalışma 16; 

serbest çalışma 97 saattir. 

Evre 4 Blok 4, hayatın evrelerine ait klinik ve patolojik konuları içerir. 9 

hafta süren bu blokta, teorik dersler 139; panel/olgu tartışması/entegre 

oturumlar 49 saattir. 60 serbest çalışma saati bulunmaktadır. 

Dördüncü yılda klinik stajları (Evre 5) başlamaktadır. Öğrencilere ilgili 

anabilim dallarının öğretim üye ve yardımcıları tarafından teorik ve 

pratik dersler verilir. İlgili birimin klinik, poliklinik, yoğun bakım, 

ameliyathane ve laboratuvarlarında öğrenciler, sorumlu öğretim üyesi 

veya yardımcısı ile hasta ile birebir karşılaşarak tanı ve tedavi sürecini 

tartışıp hasta bakımına ilişkin belirli ölçüde sorumluluk üstlenirler. Stajlar 

sırasında öğrenciler, ilgili bölümün olgu sunumu, makale saati, seminer, 

multidisipliner konsey gibi etkinliklerine katılırlar. Staj süreleri ve staj 

anabilim dalları, Eğitim Komisyonunun önerisi ve Fakülte Kurulunun 

kararı ile belirlenir. Klinik staj dönemi “İç Hastalıkları”, “Cerrahi 

Ürogenital”, “Kardiyopulmoner ve Enfeksiyon”, “Çocuk Sağlığı ve 
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Hastalıkları”, “Duyu”, “Kas, İskelet, Sinir Sistemi ve Davranış” staj 

bloklarından oluşmaktadır. 

Evre 5 kapsamındaki staj blokları yapısı, ilk üç yıldaki evre-blok yapısına 

benzer şekilde organ-sistemler temelinde örgütlenmiştir. Buna göre Evre 

5’i oluşturan dördüncü ve beşinci sınıf staj blokları, hastaların başvuru 

yakınmaları göz önüne alınarak birbiri ile ilişkili olan klinik disiplinlere ait 

pratik ve teorik konuların bir arada verileceği 13 haftalık bloklar şeklinde 

planlanmıştır. 

İç Hastalıkları Staj Bloğu 13 haftadır; teorik, uygulama, hasta başı klinik 

eğitimi ve KBÖ içeren bir eğitim yapılmaktadır. Cerrahi ve Ürogenital 

Sistem Staj Bloğu genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, yanı sıra 

üroloji stajlarını içinde barından teorik ders, uygulama, hasta başı eğitim 

ve KBÖ içeren bir bloktur. Kardiyopulmoner ve Enfeksiyon Staj Bloğunda 

ise göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları, kardiyoloji, 

kalp-damar cerrahisi, anestezi stajlarını içeren teorik ders, uygulama, 

hasta başı eğitim ve KBÖ içeren bir bloktur. 

Beşinci yılda “Duyu Sistemi Staj Bloğu”, “Kas İskelet Sinir Sistemi ve 

Davranış Staj Bloğu”, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu” yer 

almaktadır. 

Duyu Sistemi Staj Bloğunda dermatoloji, göz hastalıkları, plastik ve 

rekonstrüktif cerrahi, kulak burun boğaz hastalıkları stajlarını içeren 

teorik ders, uygulama, hasta başı eğitim ve KBÖ içeren bir bloktur. 

Kas İskelet Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu, ortopedi, nöroloji, beyin 

cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ruh sağlığı ve hastalıkları, çocuk 

ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları stajlarını içeren teorik ders, uygulama, 

hasta başı eğitim ve KBÖ içeren bir bloktur. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğunda çocuk cerrahisi, çocuk sağlığı, 

çocuk ve ergen ruh sağlığı stajlarını içeren teorik ders, uygulama, hasta 

başı eğitim ve KBÖ içeren bir bloktur. 

Altıncı yılda başlayan 48 haftalık intörnlük programının hedefi daha 

önceki senelerde edinilmiş olan teorik ve pratik bilgilerin klinik 

uygulamasını yaptırmak, yalnız başına uygulanabilmesini sağlamaya 

yöneliktir. İntörnlük dönemi eğitiminde Kırsal Hekimlik (Halk Sağlığı) 8 

hafta, İç Hastalıkları 8 hafta, Kadın Hastalıkları ve Doğum 4 hafta, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları 8 hafta, Psikiyatri 4 hafta, Genel Cerrahi 4 hafta, 

Acil Tıp 4 hafta, Göğüs Hastalıkları 2 hafta, Kardiyoloji 2 hafta ve 68 

seçmeli staj 4 haftadır. Temmuz ayında başlayan bu dönem yasal 

öğretim süresi içinde tamamlanarak yeterlilik belgesi alınır. Yeterlilik 

belgesini ilgili anabilim dalı başkanı, staj süresince yapılan çalışmalara, 

tutum ve davranışlarına göre verir. 

Eğitim programında beş evre boyunca kesintisiz devam eden iki dikey 

koridor vardır. Toplum sağlığı ve mesleksel beceri alanlarına ait bilgi ve 
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beceriler yatay entegrasyona uygun olarak ilgili evreler içine 

yerleştirilmiştir. 

İkinci ve üçüncü yılda eğitim programında yer alan ÖÇM, çekirdek 

programın yanı sıra yürütülür. Çekirdek eğitim programını güçlendirir, 

öğrencilere ilgi duydukları alanlarda derinlemesine çalışma olanağı verir. 

İletişim, zaman yönetimi, hekimliğe yaklaşımında, sürekli sorgulayan bir 

bakış açısı kazandırır. Farklı ilgi alanlarına yönelme ve kariyer seçimi için 

hedeflediği alanı yakından tanıma olanağı verir. Ayrıca yazılı ve sözlü 

sunum yapma gibi becerileri öğrencilerin kullanmasına ve geliştirmesine 

fırsat veren eğitsel etkinliktir. 

 

Eğitim programındaki zorunlu ve varsa seçmeli dersler 

aşamalara/yıllara göre tanımlanmış mı? 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programının staj 

blok sistemi ile ilk beş yılı dikey ve yatay olarak entegre olmuştur. Bu 

durum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders 

Programları 2015–2016 (Ek 2.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim 

Yılı Rehberi ve Ders Programları) ve öğrenci kılavuzlarında görülür 

haldedir (Ek 1.3. 1., 2., 3. sınıflar için öğrenci kılavuzu ve Ek 1.6. 4. ve 5. 

sınıf staj blokları kılavuzu). 

2015-2016 öğretim yılın ait akademik takvim aşağıda görülmektedir: 
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Evre-blok yapısına göre organize edilmiş olan beş sınıfa ait eğitim 

programının 2015-2016 yılı için ÖÇM ve sınavları da kapsayan biçimde 

tarihlere göre gösterildiği akademik takvim aşağıda verilmiştir. Evrelerin 

sınıflar bazında normal yapı ve fonksiyondan sistem patolojilerine doğru 

geçişi tabloda açıkça görülmektedir. Normal yapı ve fonksiyon bloklarının 

sistem patolojileri blokları aynı ismi alması konu bütünlüğünü sağlamada 

ve bilginin basitten karmaşığa doğru örgütlendiğinin de bir göstergesidir. 
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Benzer şekildeki entegrasyon Evre 5 blokları için de geçerli olmuştur. 

Aşağıdaki tabloda, staj blok yapılarının ilk üç yılda verilen bilgi ve 

becerileri tamamlayıcı bir nitelik taşıdığı görülmektedir: 

 

 

Altıncı yılda yer alan intörnlük dönemindeki (Evre 6) stajların 

rotasyonuna ait 2015-2016 yılı akademik takvimi aşağıda verilmiştir: 
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İlk üç yıldaki blokların ve dördüncü/beşinci sınıflardaki staj bloklarının ilk 

gününde, blok boyunca nasıl bir eğitim verileceği, teorik ve uygulamalı 

dersler, beceriler, danışmanlık sistemi, öğrenci sorumlulukları ve sınama 

durumları ile ilgili “blok tanıtım dersi” yapılmaktadır. İlk üç yıldaki bir 

blokta yapılan tanıtım dersi örneğinin yer aldığı haftalık blok programı 

aşağıda sunulmuştur: 
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Eğitimin dördüncü ve beşinci yılındaki bloklarda eğitim programı 

kitabında teorik eğitimlerin, entegre oturumların, uygulamalı eğitimlerin 

ve olgu tartışmalarının ders sayısı, yeri ve sorumlu öğretim üyesi verileri 

yer almaktadır. Her iki sınıfta yer alan üç staj bloğunun eğitim yılı 

boyunca üç farklı dönemdeki rotasyon tarihleri eğitim programı kitabının 

aynı sayfasında kolayca görülebilmektedir. Örnek bir staj bloğuna ait 

haftalık ders programı aşağıda sunulmuştur: 
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GS.2.3.1. Tıp fakültelerinin eğitim programlarının her aşamasında seçmeli 

programlar ve bağımsız çalışma saatleri belli bir oranda yer almalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

° Eğitim programının her aşamasında seçmeli programlar yer alıyor mu? 

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

staj bulunmaktadır. 

° Eğitim programının her aşamasında bağımsız çalışma saatleri yer alıyor 

mu? 

Eğitim programında beş evre boyunca bağımsız çalışma saatlerine yer 

verilmiştir. 

Açıklamalar 
Eğitim programının her aşamasında seçmeli programlar yer alıyor mu? 
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İkinci ve üçüncü yılın eğitim programında toplam 208 ders saati ÖÇM’ye 

ayrılmıştır. Her öğrenci ikinci yılda 64, üçüncü yılda 96 ders saati olmak 

üzere, iki ve üçüncü yılda toplam minimum 160 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 edemezler. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde ÖÇM uygulamaları için, öğrencilere ve 

öğretim üyelerine eğitim programı içinde her hafta Çarşamba öğleden 

sonra (günde 4 saat) veya blok uygulamalarda 5 iş günü (günde 8 saat) 

yer alan farklı zaman seçenekleri sunulmuştur. 

Eğitim programının her aşamasında bağımsız çalışma saatleri yer alıyor 

mu? 

İlk üç yılın eğitim programı, her hafta yaklaşık 1-2 yarım gün (4-8 

saat/hafta) serbest çalışma zamanı ayrılacak biçimde düzenlenmiştir. İlk 

üç yıl eğitim programında “Serbest çalışma” olarak adlandırılan bağımsız 

çalışma zamanının haftalık ders programında gösterilmiş olduğu bir 

örnek aşağıda verilmiştir: 



64 

 

 

 

Staj dönemini kapsayan dört ve beşinci yıllarda, öğrencilerin farklı 

öğrenme ortamlarında (kütüphane, bilgisayar, beceri laboratuvarı vb.) 

veya yataklı servis, laboratuvar, poliklinik, müdahale odaları, 

ameliyathaneler, yoğun bakımlar gibi klinik ortamlarda öğrenme 

fırsatlarını yeterince kullanabilmeleri için staj blokları eğitim 

programında haftada yaklaşık ortalama 5-10 ders saati KBÖ için 

ayrılmıştır. KBÖ olarak adlandırılan bağımsız çalışma zamanlarının 

haftalık ders programında gösterildiği örnek aşağıdadır: 
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Staj blokları boyunca staj danışmanıyla görüşme ve serbest çalışma için 

ayrılan saatler haftalık eğitim programında ayrıca gösterilmiştir. Buna 

ilişkin bir örnek aşağıda sunulmuştur: 
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2.4. Eğitim programının topluma yönelik/topluma dayalı özellikleri 

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

sorunlarını içerecek şekilde kurgulamalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

 

• Tıp fakültelerinin eğitim programlarının geliştirilmesi ya da yenilenmesi 

sürecinde ülkenin ve toplumun özellikleri ve öncelikli sağlık sorunları 

gözetilmiş midir? 

Açıklamalar 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programının yenilenmesi sürecinde 

ülkenin ve bölgenin öncelikli sağlık sorunları, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

ve TEAD tarafından yürütülen “Tıp Fakültesi Eğitim Programı 

Geliştirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi” isimli DPT projesi 

ile belirlenmiştir (Ek 1.7. Tıp Fakültesi Eğitim Programı Geliştirmede 

Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi Projesi). Bu proje üç aşamada 

gerçekleştirilmiştir; 

1. Kesitsel saha çalışması: Hastalık ve semptom prevalansının 

belirlenmesi için gerçekleştirilen saha çalışmasında İzmir kent 

merkezinde yaşayan 3300 kişi ile görüşülmüştür. 

2. Delphi tekniği ile yapılan çalışma: Niteliksel veri toplama tekniği olan 

bu araştırma ile öğretim üyelerinin ve sağlık hizmetlerinin farklı 

basamaklarında çalışmakta olan pratisyen ve uzman hekimlerin sağlık 
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sorunlarının eğitsel önceliklerine ilişkin görüş ve değerlendirmeleri 

alınmıştır. 

3. Nominal grup tekniği ile yapılan çalışma: Uzman panellerinde sağlık 

sorunlarının fatalite, görülme sıklığı, eğitimdeki prototip değeri gibi 

özellikleri üzerinden eğitsel açıdan ağırlıkları değerlendirilmiştir. 

 

Öncelikli olarak belirlenen, hastalık ve başvuru nedenlerine yönelik 

olarak tıp fakültesi mezunlarında bulunması gereken yeterlilik alanları ve 

düzeyleri tanımlandıktan sonra bu hastalık/başvuru nedeni ile ilgili 

beceri, Toplum Sağlığı ve Alan, Etik-Hukuk konuları belirlenmiştir. 

Sonuca/mezuniyet hedeflerine dayalı (outcome-based) eğitim yaklaşımı 

çerçevesinde yapılandırılan bu süreçte, fakülte öğretim üyeleri sistemler 

bazında oluşturulan gruplarda çalışmışlardır. Belirlenmiş olan öncelikli 

sağlık sorunlarının her evrede hangi boyutları (normal yapı/fonksiyon, 

patolojiler ve klinik) ile ele alınacakları kavram haritaları ve şemalar 

oluşturularak ayrıntılandırılmış ve eğitim programı oluşturulmuştur. 

Ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen bu çalışma ile toplum için öncelikli 

sağlık sorunları ve konular belirlenerek program tasarımında yer almıştır. 

Ayrıca saha çalışmasından çıkan toplumda görülen en sık başvuru 

nedenleri listesi ilk üç yılda olgu sunumu ve entegre oturum konularının 

belirlenmesinde kullanılmıştır. 

Dördüncü ve beşinci sınıfta yer alan staj bloklarının her biri için 

Fakültemizin belirlenen başvuru nedenleri listesi, ülkenin hastalık–sağlık 

örüntüsüne göre güncellenmiştir. Staj blok yürütme kurullarını oluşturan 

öğretim üyelerinin “uzman görüşü” ile staj blok hedeflerine göre başvuru 

nedenleri yenilenmiştir. Yenilenen başvuru nedenleri staj blok 

kılavuzlarında yer almış ve staj bloklarındaki derslerin başlıkları “başvuru 

nedenleri temelli” olarak örgütlenmiştir. Buna ek olarak staj blok 

yürütme kurullarını oluşturan öğretim üyelerinin “uzman görüşü” ile 

hastalıklar listesi de gözden geçirilerek yenilenmiştir. 

 

GS.2.4.1. Tıp fakülteleri tıp eğitimi süresince eğitim etkinliklerinin bir kısmını üçüncü 

basamak dışındaki sağlık kurumlarında ve toplum içinde 

gerçekleştirmelidir. 

 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

° Üçüncü basamak dışındaki sağlık kurumlarında ve toplum içindeki 

eğitim etkinliklerinin yıllar/aşamalara göre dağılımı ve süresi nedir? 

° Tıp fakültelerinin eğitim programı içinde tıp fakültesinin 

bulunduğu bölgenin 

özellikleri ve öncelikli sağlık sorunları gözetilmiş midir? 

Açıklamalar Üçüncü basamak dışındaki sağlık kurumlarında ve toplum içindeki 

eğitim etkinliklerinin yıllar/aşamalara göre dağılımı ve süresi nedir? 

Fakültemizde 2003-2006 yılları arasında uygulanan eğitim programında, 
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ilk üç sınıfta (Evre 4’ün sonuna kadar) toplam müfredatın %3-6 

arasındaki kısmı birinci basamak kurumlarda geçmekteydi. Evre 2 sonuna 

kadar izlem ve gezi şeklinde olan uygulamalar, Evre 3 ve Evre 4’te sağlık 

ocaklarında eğitici pratisyen hekimlerin eşliğinde gerçekleşen 

yapılandırılmış eğitimler halinde sürmüştü. Ancak 2007’den itibaren 

İzmir’de Aile Hekimliği sistemine geçilmesi ve sağlık ocaklarının 

uygulamadan kaldırılması ile topluma dayalı bu uygulamalara son 

verilmek zorunda kalınmıştır. 

Ülkemizdeki sağlık hizmet sunumunda yapılan değişim ile Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine de birinci basamak hastası 

başvurma oranları belirgin bir şekilde artmıştır. Bu değişim basamaklı 

sağlık hizmeti sunumunu engelleyerek tıp fakültelerinde iş yükünü 

artırsa da, tıp fakültesi öğrencilerinin her basamağı ilgilendiren hastalarla 

karşılaşmasını sağlamıştır. 

2007 yılından bu yana uygulanan eğitim programında ilk üç sınıfta dört 

saatlik fabrika ve iki saatlik Kızılay Kan Merkezi ziyaretleri yapılmaktadır. 

Beşinci sınıfta Duyu Sistemi Staj Bloğu içinde Adli Tıp stajında Adli Tıp 

Kurumu ziyaret edilmektedir. İntörnlük döneminde iki ay süresince (Halk 

Sağlığı Stajı) birinci basamakta [Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Toplum 

Sağlığı Merkezi (TSM) , Belediye Sağlık Merkezi, okul sağlığı] olmak üzere 

eğitim görülmektedir. 

 

Evre 2 Blok 1; Toplum Sağlığı ve Alan uygulaması kapsamında yapılan 

Kızılay Kan Merkezi ziyaretlerinde kan ve kan ürünlerinin güvenli temini, 

saklanması ve biyo-güvenlik önlemleri yerinde izlenmektedir. 

Evre 4 Blok 3; Toplum Sağlığı ve Alan uygulaması kapsamındaki fabrika 

ziyaretleri sırasında çalışma koşullarının sağlığa etkileri 

değerlendirmekte, teorik derslerde öğrenilen hekimlerin iş ve işçi sağlığı 

konusundaki görev ve sorumlulukları yerinde gözlenmektedir. 

Duyu Sistemi Staj Bloğu; Adli Tıp Anabilim Dalı uygulaması olarak Adli Tıp 

Kurumuna yapılan ziyaret teorik olarak öğrenilen bilgilerin pratik 

anlamda pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Öğrenciler, adli tıp 

hekiminin çalışma ortamını, çalışma şeklini görmekte, adli vakaların 

otopsilerini izleme fırsatı bulmakta, suda boğulma, ateşli silah 

yaralanması, şüpheli ölüm gibi çeşitli adli vakaların nasıl değerlendirildiği 

gözlenmektedir. Ayrıca öğrencilere adli rapor yazımı teorik ve uygulamalı 

olarak staj sırasında anlatılmakta, öğrenilen beceri gerçek vakalar 

üzerinde de uygulanmaktadır. 

İntörnlük döneminde sağlık ocaklarının yerine Aile Hekimliği Modelinin 

(2010 Aralık) tüm ülkeye yaygınlaştırılmasıyla birlikte intörnler iki aylık 

Halk Sağlığı Stajı içinde üç hafta Aile Hekimliği Birimlerinde, bir hafta da 

TSM’de eğitim görmektedir. Bu süreçte TSM bünyesinde yer alan Sigara 
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Bıraktırma, Obezite, Çocuk Ergen Üreme Sağlığı, Verem Savaş ve Kanser 

Erken Teşhis ve Tarama Merkezlerini ziyaret etmekte, bu birimlerde 

yürütülen hizmetleri izleme ve değerlendirme olanağı bulmaktadırlar. 

Ayrıca eğitim programında ayrılan üç günlük süreçte Bornova Belediyesi 

tarafından yürütülen evde bakım hizmetleri çerçevesinde ev ziyaretleri 

yapmakta, bakım hastalarına hastalıkları, kullandıkları ilaçlar ve 

beslenme konusunda eğitim vermektedirler. Sağlık eğitimi konusundaki 

deneyimlerini artırmak için ise 2-3 kişilik ekipler halinde ilkokul 3 ve 4. 

sınıf öğrencilerine beslenme eğitimi vermektedirler. Bu ziyaretlerin 

programı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders 

Programları adlı program kitabında (Ek 2.1. Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları) yer almaktadır. Bu 

uygulamalarda intörn hekimlerin yaptığı değerlendirmeler Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Birinci Basamak Uygulama 

Dosyasında (Ek 2.3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Birinci 

Basamak Uygulama Dosyası) belirtilen şekilde raporlandırılmaktadır. 

 

Tıp fakültelerinin eğitim programı içinde tıp fakültesinin bulunduğu 

bölgenin özellikleri ve öncelikli sağlık sorunları gözetilmiş midir? 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programının yenilenmesi sürecinde 

ülkenin ve bölgenin öncelikli sağlık sorunları, Halk Sağlığı ve TEAD 

tarafından yürütülen “Tıp Fakültesi Eğitim Programı Geliştirmede 

Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi” isimli DPT projesi ile 

belirlenmiştir (Ek 1.7. Tıp Fakültesi Eğitim Programı Geliştirmede 

Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi Projesi). Bu projenin ilk ve en 

önemli aşaması olan kesitsel saha çalışmasında, İzmir kent merkezini 

temsil eden 3300 kişi ile görüşülmüştür. İzmir kent merkezinde yaşayan 

kişilerdeki hastalık ve semptom prevalansları yetişkin, 0-1 yaş ve 1-14 

yaş grupları için ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu çalışma ile ortaya konan İzmir 

örneğindeki toplum için öncelikli semptom ve hastalıklar belirlenerek 

program tasarımında yer almışlardır. Yine saha çalışmasından elde edilen 

toplumda görülen en sık başvuru nedenleri listesi, ilk üç yılda olgu 

sunumu ve entegre oturum konularının belirlenmesinde kullanılmıştır. 

Araştırma sonunda belirlenen en sık görülen semptomlar, uzman 

görüşleri ile yeniden gözden geçirilerek dördüncü ve beşinci sınıfta yer 

alan staj bloklarının başvuru nedenlerine dayalı ders başlık ve 

içeriklerinin hazırlanmasında kullanılmıştır. 

Ülkemiz ve bölgemizde hızla değişen sağlık hizmet uygulamaları sağlık 

hizmet sunumunda, hızlı nüfus hareketleri öncelikle müdahale edilmesi 

gereken toplum sağlığı sorunlarında değişimlere yol açmaktadır. Değişen 

hizmet sunumu ve öncelikli sorunları yakından takip edebilmek için 

intörnlük döneminde yer alan ASM ve TSM uygulamaları kapsamında bu 

kurumlarda hizmet veren hekimler ile yıllık toplantılar yapılmakta, 
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alanda yapılan uygulamaların amaç öğrenim hedefleri gözden 

geçirilmektedir. Ülkemiz gündemi nedeniyle hızla değişen toplum sağlığı 

uygulamalarına (göçmenlere yönelik tarama ve bağışıklamaları vb.) 

intörn hekimlerin katılımları, intörn danışmanı öğretim üyeleri ve TSM 

hekimleri arasındaki hızlı iletişimlerle sağlanmaktadır. 

 

2.5. Eğitim programının entegrasyonu 

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

mutlaka sağlamalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

•   Dikey ve yatay entegrasyon hangi düzeylerde ve nasıl sağlanmıştır? 

2002 yılında başlayan geniş katılımlı program yenileme çalışmasıyla 

2003-2004 eğitim öğretim yılının başından itibaren eğitim programımız 

başvuru nedenlerine göre kurgulanarak yatay ve dikey entegrasyonu 

sağlanmıştır. Böylece eğitim programımızda sınıf mantığından evre ve 

blok organizasyonuna geçilmiştir. 2013 yılından itibaren Evre 5 staj 

blokları kapsamındaki blok yapısı ilk üç yıl evre-blok yapısında benzer 

şekilde organ sistemleri temelinde örgütlenmiştir. 

 

 

Açıklamalar 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programı, birinci 

sınıftan beşinci sınıfın sonuna kadar beş evre başlığı altında 16 bloktan 

oluşmaktadır. İntörnlük dönemi altıncı evre olarak tanımlanmaktadır. 

Evre 1: Tıbbi bilimlere giriş (tek bloktan oluşmaktadır) 

Evre 2: Normal yapı ve fonksiyon (dört bloktan oluşmaktadır) 

Evre 3: Patolojilere ve klinik bilimlere giriş (tek bloktan oluşmaktadır) 

Evre 4: Sistem patolojileri (dört bloktan oluşmaktadır) 

Evre 5: Klinik staj dönemi (“İç Hastalıkları”, “Cerrahi Ürogenital”, 

“Kardiyopulmoner Enfeksiyon”, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları”, “Duyu”, 

“Kas, İskelet, Sinir Sistemi ve Davranış” Staj Blokları) (altı bloktan 

oluşmaktadır) 

Evre 6: İntörnlük dönemi (“İç Hastalıkları”, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları”, 

“Kadın Hastalıkları ve Doğum”, “Genel Cerrahi”, “Acil Tıp”, seçmeli 

stajlar, “Göğüs Hastalıkları”, “Kardiyoloji”, “Halk Sağlığı”, “Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları”) 

Evre 1 ve Evre 3, tek bloktan oluşup giriş niteliğindeki bloklardır. 

Kendilerinden sonra gelen bloklar için bir ön bilgi niteliğindedir. Evre 2, 

sistemlerin normal yapı ve fonksiyonlarını (solunum, dolaşım, boşaltım 

ve kan lenfoid, beslenme ve metabolizma, hareket, sinir duyu ve 

davranış, hayatın evreleri), Evre 4 ise aynı sistemlerin patolojilerini 
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içermektedir. Her iki evre de dört bloktan oluşmakta ve aynı isimle 

adlandırılmaktadır. Bu evre-blok yapısı ile sistemler bazında, normalden 

sistem patolojilerine doğru spiral olarak örgütlenen içerik bilgisi, basitten 

karmaşığa doğru ilerlemektedir. 

Bu özel yapılanma altında uygulanan entegrasyon, 2. evrenin birinci 

bloğu olan (E2B1) solunum dolaşım, boşaltım bloğu örneği ile 

açıklanabilir. Bu blokta, solunum, kan, dolaşım, boşaltım sistemleri ile 

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

multidisipliner olarak aktarılmaktadır. Eğitim programımızda yer alan 

bloklarda başvuru nedenlerine göre farklılaşan temalar bulunmaktadır. 

Bloğun ilk teması “soluk alıp verme”dir. Bu temadaki konular öksürük, 

balgam ve yan ağrısı gibi başvuru nedenleri ile ilişkilendirilerek 

sıralanmıştır. 

Bu bloğu anlamak için gerekli temel dersler (Ör: Reseptörün ne olduğu, 

reseptörlerin özellikleri, membranlardan geçiş, otonom sistem vb.) 

E1B1’de önceden aktarılmıştır. Evre 3’te ise genel patoloji ve 

farmakoloji, mikrobiyoloji ve parazitoloji bilgileri yine benzer başvuru 

nedenleri ile eşleştirilerek anlatılmaktadır. 

Evre 4’teki ilk blokta benzer başvuru nedenlerinin temelini oluşturan 

hastalıklar, hem çocuk hem de erişkin açısından, patolojisinden 

tedavisine kadar programa yansıtılmıştır. Evre 2’deki her bloğun Evre 

4’te mutlaka bir karşılığı oluşturulmuş, Evre 2’de anlatılan normal yapı ve 

fonksiyonlarla ilişkili patolojiler bu bloklar içinde kapsanmıştır. Evre 4’te 

hem önceki blok ve evrelere hem de stajlara atıflar yapılarak öğrencilerin 

bağlantıyı algılaması hedeflenmiştir. Özellikle bu blokta stajlara olan 

atıflar dikey entegrasyonda önemli rol oynamaktadır. 

Her blok veya evrede dikey entegrasyonu sağlamak amacı ile atıflara 

özellikle dikkat edilmektedir. Programın oluşturulmasında dersler hem 

yatay hem de dikey entegre bir biçimde yerleştirilmeye özen gösterildiği 

gibi teorik ders aktarımları, entegre oturum ve olgu sunumlarıyla alt ve 

üst seviyelere yapılan atıflarla tam bir entegrasyon oluşturulmaya 

çalışılmıştır. 

Eğitim programında yatay ve dikey entegrasyonu açıklamak üzere E2B1 

ve E4B1 kapsamında ele alınan konular örnek olarak incelenebilir: 

E2B1’deki “soluk alıp verme” temasındaki teorik dersler aşağıdadır: 

o Tema girişi ve tanıtımı 

o Solunum anatomisine giriş (Anatomi) 

o Burun ve paranazal sinus anatomisi (Anatomi) 

o Nazofarinks ve larinks anatomisi (Anatomi) 

o Hava kalitesi (Toplum Sağlığı ve Alan) 
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o Solunum sistemi histolojisine giriş (Histoloji) 

o Burun histolojisi (Histoloji) 

o Larinks kıkırdak ve kaslarının anatomisi (Anatomi) 

o Trakea ve bronş 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 İlk yardım ve temel yaşam desteğine giriş (Anesteziyoloji) 

o Mediastinum ve göğüs kafesi (Anatomi) 

o Akciğerde basınç-hacim ilişkisi ve solunumla yapılan iş, 

kompliyansın tanımı (Biyofizik) 

o Solunum kasları anatomisi (Anatomi) 

o Solunum sistemi organlarının yapı ve fonksiyon ilişkisi (Fizyoloji) 

o Solunum siklusunda basınç ve hacim değişiklikleri (Fizyoloji) 

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

o Öksürük, burun akıntısı, balgam yan ağrısı entegre oturumu 

(Multidisipliner) 

o Kompliyansın arttığı ve azaldığı örnekler, alveol yüzey geriliminin 

tanımı (Fizyoloji) 

o Sürfaktann yapısı ve fonksiyonları (Biyokimya) 

o Solunum-dolaşım merkezleri anatomisi (Anatomi) 

o Helyum dilusyon yöntemi ile akciğer hacim ve kapasiteleri 

(Biyofizik) 

o Solunum fonksiyon testleri, solunum volüm ve kapasiteleri 

(Fizyoloji) 

o Solunum merkezleri ve solunumun kontrolü (Fizyoloji) 

o Gazların sıvılardaki çözünürlüğü (Biyofizik) 

o Kemoreseptörler ve solunum kontrolündeki rolleri (Fizyoloji) 

o Akciğer dolaşımı, ventilasayon/perfüzyon oranı (Fizyoloji) 

o Alveollerden gaz taşınması (Fizyoloji) 

o Sağlıkta ve hastalıkta solunumsal düzenlemeler (Fizyoloji) 

o Dispne, hemoptizi ve atelektazi entegre oturumu (Multidisipliner) 
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E4B1’deki “solunum” temasındaki teorik dersler aşağıdadır: 

o Burun tıkanıklığı (Kulak Burun Boğaz) 

o Rinosinüzitler (Kulak Burun Boğaz) 

o Solunum sistemi enfeksiyonlarında etken mikroorganizmalar 

(Mikrobiyoloji) 

o ÜSYE (Çocuk Hastalıkları) 

o Laringeyal dispneler (Kulak Burun Boğaz) 

o Fonksiyonel ve sekonder ses kısıklığı (Kulak Burun Boğaz) 

o Larinks tümörleri (Kulak Burun Boğaz) 

o Larinks hastalıkları patolojisi (Patoloji) 

o  Krup (Çocuk Hastalıkları) 

o Çocukluk çağı pnömonileri (Çocuk Hastalıkları) 

o Erişkin pnömonileri (Göğüs Hastalıkları) 

o Pnömonilerin patolojisi (Patoloji) 

o Akciğeri etkileyen paraziter hastalıklar (Parazitoloji) 

o Retiküloendotelial sistemi tutan hastalıklar (Enfeksiyon 

Hastalıkları) 

o Olgu tartışmaları (Multidisipliner) 

  Ses kısıklığı 

  Erişkin pnömonisi 

  Çocuk pnömonisi 

  Kist hidatik 

  Etik-hukuk 

o  Bronşektazi (Çocuk Hastalıkları) 

o Mikobakteriler (Mikrobiyoloji) 

o Çocukluk çağı tüberkülozu (Çocuk Hastalıkları) 

o Erişkin Tüberkülozu (Göğüs Hastalıkları) 

o Tüberküloz patolojisi (Patoloji) 

o Tüberküloz tedavisi (Farmokoloji) 

o Tüberküloz kontrol programları (Toplum Sağlığı ve Alan) 

o Akciğer tümörleri (Göğüs Hastalıkları) 

o Akciğer tümörleri (Göğüs Cerrahisi) 
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o Akciğer tümörleri patolojisi (Patoloji) 

o Olgu tartışmaları (Multidisipliner) 

 Tüberküloz 

  Kanser 

o Yabancı cisim aspirasyonları (Çocuk Hastalıkları) 

o Akut bronşit ve bronşiolit (Çocuk Hastalıkları) 

o Hışıltılı çocuk (Çocuk Hastalıkları) 

o Allerjik rinit ve astımda immunopatogenez ( İç Hastalıkları) 

o Allerjik ilaçlar (Farmakoloji) 

o Çocukta astım (Çocuk Hastalıkları) 

o Erişkinde astım (Göğüs Hastalıkları) 

o KOAH (Göğüs Hastalıkları) 

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 Hastalıkları) 

o Toksik gaz inhalasyonu-RADS (Anesteziyoloji) 

o Solunum sistemi hastalıklarında ışık ve elektron mikroskobik tanı 

olanakları (Tıbbi Biyoloji) 

o Otonom sinir sistemi ilaçlarına giriş (Farmakoloji) 

o Tıp sanatının başlangıcı-tıbbın sembolü yılan (Tıp Tarihi ve Etik) 

o Kolinerjik ilaçlar (Farmakoloji) 

o Antikolinerjik ilaçlar (Farmakoloji) 

o İnterstisyel akciğer hastalıkları ve sarkoidoz (Göğüs Hastalıkları) 

o Meslek hastalıkları (Göğüs Hastalıkları) 

o Meslek hastalıklarından korunma (Toplum Sağlığı ve Alan) 

o Pnömokonyozlar ve tüberküloz dışı granülomatöz hastalıkların 

patolojisi (Patoloji) 

o Olgu sunumları (Multidisipliner) 

  Hışıltılı çocuk 

  Astım çocuk ve erişkin 

  KOAH 
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  Hipersensitivite pnömonisi 

  Sarkoidoz 

  ARDS 

o Çocukluk çağı plörezileri (Çocuk Hastalıkları) 

o Erikin plevra hastalıkları (Göğüs Hastalıkları) 

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 Tartışmaları (Multidisipliner) 

  Plörezi 

  Malformasyon 

  Toraks travması 

 

Teorik dersler dışında Toplum Sağlığı ve Alan, Mesleksel Beceri ve 

Bilgiye Ulaşma dikey koridorlar da yukarıda açıklandığı gibi yatay ve 

dikey entegre programa uygun biçimde yerleştirilmiştir. Örneğin, 

E2B1’deki birinci tema olan soluk alıp vermede normal solunum 

seslerinin dinlenmesi becerisi verilirken, E4B1’de patolojik solunum 

seslerinin dinlenmesi becerisi kazandırılmaya çalışılmıştır. Staj 

döneminde ise bu daha da pekiştirilerek temel başvuru nedenleri ve 

hastalıklar çerçevesinde hastalık tanısı koyabilecek şekilde solunum 

sistemine ait klinik akıl yürütme ve fizik muayene becerilerinin 

geliştirilerek edinilmesi amaçlanmıştır. 

Evre 5 kapsamındaki staj blokları yapısı, ilk üç yıldaki evre-blok yapısına 

benzer şekilde organ sistemleri temelinde örgütlenmiştir. Buna göre 

Evre 5’i oluşturan dördüncü ve beşinci sınıf staj blokları, hastaların 

başvuru yakınmaları göz önüne alınarak birbiri ile ilişkili olan klinik 

disiplinlere ait pratik ve teorik konuların bir arada verileceği 13 haftalık 

bloklar şeklinde yürütülmektedir. Bu planlamada ilk üç yıldaki blok 

sisteminin yapısı göz önüne alınmıştır. Örneğin 2. sınıftaki E2B3 “Sinir, 

duyu, hareket sistemleri ve davranış”, 3. sınıftaki E4B3 “Sinir, duyu, 

hareket, davranış” olarak yapılandırılmıştır. Bu konulara ait 5. sınıf klinik 

staj bloğu Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Spor Hekimliği, 

Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dallarını 

kapsayacak şekilde “Kas, İskelet, Sinir Sistemi ve Davranış” Staj Bloğu 

olarak oluşturulmuştur. Benzer şekilde, 4. sınıfta “Kardiyopulmoner 

Sistem ve Enfeksiyon” Staj Bloğunda, “Kardiyoloji, Kalp-Damar Cerrahisi, 
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Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Enfeksiyon Hastalıkları, 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon” Anabilim Dalları eğitim vermektedir. 

“Cerrahi-Ürogenital” Staj Bloğunu “Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji 

ve Genel Cerrahi” Anabilim Dalları oluştururken, İç Hastalıkları bir bütün 

olarak tek bir staj bloğu şeklinde eğitim vermektedir. 5. sınıfta yer alan 

staj blokları; “Kas, İskelet, Sinir Sistemi ve Davranış” “Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları” ve “Duyu Sistemi”dir. 

 

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalları “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” Staj Bloğunda; Dermatoloji, Göz 

Hastalıkları, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Plastik ve Rekonstrüktif 

Cerrahi ile Adli Tıp Anabilim Dalları “Duyu Sistemi” Staj Bloğunda yer 

almaktadır. 

Klinik stajlarda, eğitimdeki yatay entegrasyonu sağlayacak şekilde belirli 

konular birden fazla anabilim dalının yer aldığı “entegre oturumlar”, 

“paneller” şeklinde ele alınmaktadır. Örneğin 4. sınıf “Cerrahi 

Ürogenital” Staj Bloğunda 8. haftada yer alan “akut batın” başlıklı 

entegre oturumda Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve 

Doğum, Radyodiagnostik ve Üroloji Anabilim Dallarından öğretim üyeleri 

yer almaktadır. Benzer şekilde, her staj bloğunda, klinik stajlara ilk üç 

yılın bilgilerini entegre etmek amacı ile dikey entegrasyona uygun olacak 

şekilde derslere, panellere ve entegre oturumlara yer verilmiştir. 

Örneğin “Cerrahi Ürogenital” Staj Bloğunda 2. hafta yapılan panel başlığı 

“Tiroid-paratiroid anatomisi ve fizyolojisi” olup Anatomi ve Fizyoloji 

Anabilim Dalları tarafından ortak olarak yürütülmektedir. Konulara 

bütüncül yaklaşımı sağlayan, klinik ve klinik öncesi disiplinlerin bir araya 

geldiği paneller de staj programında yer almaktadır. Örneğin 4. sınıftaki 

“Kardiyopulmoner Sistem ve Enfeksiyon” Staj Bloğunun 1. haftasında 

yapılan panelin başlığı “Akciğer ve göğüs boşluğunun klinik ve radyolojik 

anatomisi” olup Anatomi, Radyoloji ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalları 

tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. 

 

GS.2.5.1. 
Tıp fakülteleri eğitim programlarının tüm aşamalarında, davranış ve sosyal 

bilimler, tıpta insan bilimleri, adli tıp, toplumsal ve etik öğeler, genel 

hekimlik becerilerine ilişkin uygulamalar yer almalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

° Davranış ve sosyal bilimler, tıpta insan bilimleri, adli tıp, sağlık 

hukuku, toplumsal ve etik öğeler ve genel hekimlik becerilerine ilişkin 

uygulamalar eğitim programının tüm aşamalarında yer almış mı? 
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Açıklamalar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programında 

davranış ve sosyal bilimler, tıpta insan bilimleri, adli tıp, toplumsal ve 

etik öğeler, genel hekimlik becerilerine ilişkin yapılan uygulamaların 

dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur: 

 

DERS 

KODU 
DERSİN ADI 

DERS 

SAATİ 

ANABİLİM 

DALI 

43TEG05 Hastaya kötü haber verme 1 Tıp Eğitimi 

ÖÇM-2 
Akciğer kanserli hastaya kötü 

haber vermek 
32 Göğüs Hastalıkları 

51UYG06 
İletişim becerileri-Kötü haber 

verme 
2 İç Hst, Onkoloji 

51ENT16 
Kötü haber verme 

Entegre Oturum 
 

İç Hast., Onkoloji, Ruh 

Sağ. ve Hast., Tıp Eğitimi 

55SPH03 Pratisyen hekimin spora bakışı 1 Spor Hekimliği 

55RSH03 Hasta-hekim ilişkileri 1 Ruh Sağ. ve Hast. 

UYUM 

HAFTASI 
Anadolu Kültüründe Hekimlik 2 Göz Hastalıkları 

11PAN04 
Hekimin toplumsal sorumluluğu 

“İyi Hekimlik Paneli” 
2 Halk Sağlığı 

24BEC01 
Hekimlik mesleği ve iletişim 

becerileri 
2 Tıp Eğitimi 

43TEG01 
Hekim hastasının ağrısını 

hissetmeli 
1 Tıp Eğitimi 

ÖÇM-2 
Geçmişten bugüne hekimlik 

sanatı 
32 Radyasyon  onkolojisi 

ÖÇM-3 Yaşlılığı daha iyi anlıyorum 32 İç Hastalıkları 

23ENT15 Davranış 2 
Tıbbi Biyok, Fizyoloji, Ruh 

Sağ.ve Hast. 

23FIZ35 
İstemli motor davranışın 

düzenlenmesi 
2 Fizyoloji 

24FIZ06 

Beyin gelişiminde cinsel 

farklılaşmanın davranışa 

yansımaları 

1 Fizyoloji 

 Erişkin davranışı 1 Ruh Sağ. ve Hast 

24GEN05 Davranış Genetiği 2 Tıbbi Genetik 

24FIZ10 
Beyin ve davranışta cinsiyet 

farkları 
1 Fizyoloji 

24RSH05 
Sosyal etki, sosyal davranış, sosyal 

biliş 
1 Ruh Sağ. ve Hast 

44CRS02 
Yıkıcı davranış bozuklukları ve özel 

öğrenme güçlükleri 
1 

Çocuk ve Ergen Ruh  

Sağlığı ve Hastalıklar  

55CRS08 
Çocuk ve ergenlerde yıkıcı 

davranış bozuklukları 
2 

Çocuk ve Ergen Ruh  

Sağlığı ve Hastalıkları 

24CRS01 

Birey olabilme cinsel ilişkiye 

girebilme, Ebeveyn olabilme, 

sorumluluk alabilme 

1 
Çocuk ve  Ergen Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları 
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24FIZ04 
Kadında ve erkekte cinsel 

fonksiyonun safhaları 
1 Fizyoloji 

24FIZ06 

Beyin gelişiminde cinsel 

farklılaşmanın davranışa 

yansımaları 

1 Fizyoloji 

44TEG01 Cinsel öykü alma 1 Tıp Eğitimi 

44 PAN 02 
Ergenlikte bedenin önemi, cinsel 

kimlik gelişimi, yeme bozuklukları 
1 

Çocuk ve Ergen Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları 

Çocuk Sağ. ve Hast 

44ENT10 
Kadın ve erkekte genital ve cinsel 

yaşlanma 
2 Üroloji, Kadın Hst.Doğum 

52ENT07 Kadın Cinsel İşlev Bozukluğu 2 Kadın Hst.Doğum 

55RSH19 
Cinsel işlev bozuklukları ve 

tedavisi 
2 Ruh Sağ. ve Hast. 

24TSA07 Kadına yönelik şiddet 2 Halk Sağlığı 

24RSH10 
Toplumsal ve bireysel yönleri ile 

şiddet 
1 Ruh Sağ.  ve Hast. 

54ADT05 Aile içi şiddet ve çocuk istismarı 2 Adli Tıp 

55OLG10 Aile içi şiddet ve travma 1 
Çocuk ve Ergen Ruh  

Sağlığı ve Hastalıkları 

55OLG09 Çocuk ihmali ve istismarı 1 
Çocuk ve Ergen Ruh  

Sağlığı ve Hastalıkları 

11TTE01 
Etik-hukuk ders programının 

tanıtımı 
1 Tıp Tarihi ve Etik 

11TTE02 

Bireyin yaşamını sorgulatan 

kuvvet: Etik. Birbirinden farklı iki 

durum. Etik söylem-Ahlaki eylem, 

Etiğin gündelik yaşamdaki yerini 

tartışmak 

2 Tıp Tarihi ve Etik 

21TTE01 
Etik-Ahlak-Felsefe ilişkisi temel 

kavramlar, değerlendirmeler 
2 Tıp Tarihi ve Etik 

24TTE01 Ölüm olgusunda etik 2 Tıp Tarihi ve Etik 

KHD12 Medikal abortusta etik kurallar 1 Kadın Hst.Doğum 

ÖÇM 3-

Blok 
Yaşam içinde etik ve ahlak 40 Tıp Tarihi ve Etik 

11TSAU07 

Sağlık hizmeti toplum sağlığını 

nasıl etkiler: Chadwick raporu 

tartışması 

4 Halk Sağlığı 

22TSAK06 
Toplum beslenmesi ve 

beslenmenin değerlendirilmesi 
2 Halk Sağlığı 

23RSH01 

Toplum sağlığını geliştirme 

bağlamında bağımlılıktan 

korunma ve baş etme 

1 Ruh Sağ. ve Hast. 

55RSH17 Etik ve adli psikiyatri 1 Ruh Sağ. ve Hast. 

11TSA07 
Toplumun sağlığını etkileyen 

etmenler 
2 Halk Sağlığı 

24TSA01 Toplumu tanıma 1 Halk Sağlığı 

24TSA02 Toplum tabanlı sağlık hizmeti ve 1 Halk Sağlığı 
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ekip kavramı 

24TSA04 
Toplumsal cinsiyet ve üreme 

sağlığı 
2 Halk Sağlığı 

31GEN11 
Toplum sağlığı açısından genetik 

hastalıklar 
1 Tıbbi Genetik 

42TSAK01 
Toplum ağız diş 

Sağlığı 
1 Halk Sağlığı 

ÖÇM-3 
Toplumu Bilgilendirme Broşürü 

Hazırlayalım 
32 Çocuk Sağlığı 

24RSH05 
Sosyal etki, sosyal 

davranış, sosyal biliş 
1 

Ruh Sağ.  

ve Hast 

ÖÇM-3 
Sosyal Medya Ve 

Medyada Tıp 
32 Anesteziyoloji 

51ICH113 
Geriatriye Sosyal 

Bakış 
 İç Hastalıkları 

56CRS03 
İştahsızlık ve yeme bozukluklarına 

psikososyal bakış 
1 

Çocuk ve Ergen 

Ruh Sağ.Hast. 

24RSH06 Tutum ve Önyargılar 1 Ruh Sağ.ve Hast. 

ÖÇM-3 

Vardiyalı Çalışan Sağlık 

Personelinde İnsani Ve Gündüz 

Aşırı Uykusuzluk 

32 Göğüs Hastalıkları 

ÖÇM-2 
Medikal Sinema 

Tema: İnsan Hakları 
32 Mikrobiyoloji 

54ADT10 
İnsan hakları ihlalleri ve İstanbul 

protokolü 
2 Adli Tıp 

11TSAU02 
Bilim insanının yaşamı ve 

yorumları tartışması 
2 Halk Sağlığı 

 Erişkin davranışı 1 Ruh Sağ. ve Hast. 

11TSAU06 

Bir ülkenin sağlık durumu nasıl 

değerlendirilir: DSÖ ve UNİCEF 

verilerinin yorumlanması 

4 Halk Sağlığı 

23FIZ33 

Bilinç ve dikkatin nörofizyolojik 

temelleri, bilinç ve dikkatin 

tanımlanması 

1 Fizyoloji 

23BKY13 
Dikkat, bilinç, öğrenmenin 

biyokimyasal temeli 
1 Tıbbi Biyokimya 

56SH01 
Çocuklukta spor ve egzersize 

bilinçli yaklaşım 
1 Spor Hekimliği 

24SPH01 Spor ve yaşam 1 Spor Hekimliği 

ÖÇM-3 
Spor branşlarının tanıtımı ve 

egzersiz- beslenme ilişkiler 
32 Spor  Hekimliği 

24BEC03 
Sözel ve sözel olmayan iletişim 

berileri 
2 Tıp Eğitimi 

24TEG01 Kültürlerarası iletişim 1 Tıp Eğitimi 

41TEG01 Çocuk hasta ile iletişim 1 Tıp Eğitimi 

43TEG04 
Hasta yakınları ile 

İletişim 
1 Tıp Eğitimi 

44TEG02 Ergenlerle iletişim 1 Tıp Eğitimi 
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44TEG03 Yaşlılarla iletişim 1 Tıp Eğitimi 

ÇM-3 

Hasta ve veya sağlıklı gönüllüler 

üzerinden yapılan klinik 

araştırmaların tasarımı ve 

yürürtülmesine ilişkin etik ve 

bilimsel bilgilendirme 

32 Adli Tıp 

 

GS.2.5.2. 

Tıp fakülteleri eğitim programları, öğrencilerin tıp fakültesinin erken 

dönemlerinde hasta ve toplumun sağlık sorunlarıyla karşılaşmasını 

sağlamalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

° Eğitim programında öğrencilerin tıp fakültesinin erken dönemlerinde 

hastalar ve toplumun sağlık sorunlarıyla karşılaşmasını sağlayan Aile 

Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, kliniğe giriş uygulamaları vs. 

gibi uygulamalar yer alıyor mu? 
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Açıklamalar Tıp eğitimi süresince 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 ASM, TSM gibi birinci 

basamakta çalışma olanağı hazırlanmalıdır. 

Fakültemizde 1997’den beri, ülkemizdeki diğer tıp fakültelerine öncülük 

edecek ve zaman zaman danışmanlık verecek şekilde kapsamlı ve 

yapılandırılmış beceri eğitimi sürdürülmektedir. Öğrencilere güvenli 

koşullar altında eşit ve standart öğrenme fırsatları sunmak ve gerçek 

mesleki ortamda hastada uygulama yapmaya hazırlamak açısından ikinci 

ve üçüncü sınıflarda simüle hasta ile beceri eğitimi verilmektedir. 

Hastalık öyküsünü canlandırma ve belli klinik bulguları taklit etme 

konusunda eğitilmiş yaklaşık 40 simüle hasta, öğrencilerin erken 

dönemde hasta ile karşılaşma deneyimini kazanmalarını sağlamaktadır. 

Simüle hasta eğitimine paralel olarak ikinci ve üçüncü yıllarda klinik 

anabilim dallarında gerçek ortamda hastalarla karşılaşma ve fizik 

muayene uygulamaları yapılmaktadır. Örneğin E4B1’de yer alan 

konularla ilgili (solunum, dolaşım, boşaltım) fizik muayene yöntemleri 

klinikte gerçek ortamda uygulamalı olarak öğretilmektedir. Altı yıl 

boyunca programın uygulanmasında tüm anabilim dalları beceri 

laboratuvarlarında ve kliniklerde beceri eğitimine katkıda 

bulunmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin, eğitim programının ikinci yılında 

temel iletişim becerileri, anamnez ve genel sistemik muayene; üçüncü 

yılında ise klinik akıl yürütme ve sisteme özgü fizik muayene konularında 

beceri ve tutum geliştirebilmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Eğitim 

programında, beceri dikey koridoru boyunca ikinci ve üçüncü yıl içinde 

de belli bir oranda öğrencilere klinikte hasta ile karşılaşma fırsatı 

tanınmaktadır. Poliklinikler ve kliniklerden mesleksel beceri eğitimi 

ortamı olarak yararlanılmaktadır. Ayrıca öğrenciler, ikinci ve üçüncü 

sınıflardaki içeriği uygun olan ÖÇM’lerde hasta ile karşılaşma ve klinik 

uygulama fırsatı bulmaktadır. Örnek olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalında yürütülen “Çocuk Sağlığında Aşılama” ÖÇM’si 

verilebilir. 

 

2.6. 
Eğitim programlarında bilimsel yöntem ve ilkeler ile kanıta dayalı 

tıbba yer verilmesi 

TS.2.6.1. Tıp fakülteleri eğitim programları mutlaka analitik, eleştirel düşünmeyi 

geliştirecek, bilimsel araştırma yöntemlerini içerecek şekilde 

planlanmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

 Bilimsel yöntem ve ilkeler hangi aşama/yıllarda,  hangi 

yöntemlerle ve ne sürelerde yer alıyor? 
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rehber sorular 

Açıklamalar Eğitim programının içinde analitik, eleştirel düşünmeyi geliştirecek, 

bilimsel yöntem ve ilkelerini içerecek şekilde planlanan ve uygulanan 

derslerin dağılımı, süreleri ve eğitim yöntemleri aşağıda verilmiştir. 

Evre 1 Blok 1; Toplum Sağlığı ve Alan kapsamında verilen Bilim 

Tarihinden kesitler (2 saat) ve Bilim İnsanının Toplumsal Sorumlulukları 

(2 saat) teorik ders hedefleri bilimsel yöntemi ve ilkeleri, tarihsel gelişimi 

ele alınarak eleştirel bir anlayışla anlatılmaktadır. Bu derslerle ilgili olan 

kitap okuma ödevi ve “Bilim İnsanının Yaşamı” uygulaması, önceden 

verilen bilim insanlarının yaşam öykülerini konu alan kitapların 

okunmasından sonra tüm sınıf 12 gruba bölünerek grup çalışmaları 

şeklinde gerçekleştirilmektedir. Beş gruba ayrılan öğrenciler bir öğretim 

üyesi ve yardımcısı eşliğinde verilen dört soruyu kendi aralarında 

tartışmakta sonrasında da grup sunumları ile özetlenmektedir. Bu 

uygulama sonrasında öğrencilerin hazırladıkları ödevler E1B1 Toplum 

Sağlığı ve Alan uygulama notunun %30’unu oluşturacak şekilde 

uygulamaya giren öğretim üyesi tarafından değerlendirilmektedir. Bu 

evrede öğrenciler, 22 saatlik uygulamalı bilgisayar eğitimi almaktadırlar. 

Bu blokta analitik, eleştirel düşünmeyi geliştiren ve bilimsel yöntemleri 

içeren paneller (Bilim ve Tıpta Temel Kuramlar, Tıpta Evrim Kuramı, 

Moleküler Evrim, Hekimin Toplumsal Sorumluluğu “İyi hekimlik paneli”) 

yer almaktadır. 

Evre 2 Blok 1; “Bilimsel araştırmalarda etik” (2 saat) ve “Etik ahlak felsefe 

ilişkisi, temel kavramlar, değerlendirmeler”(2 saat) dersleri 

anlatılmaktadır. 

Evre 2 Blok 2’de Toplum Sağlığı ve Alan uygulaması olan “Beslenme 

örneği üzerinden nedenselliğin tartışılması”nda (2 saat) bilimsel yöntem 

ve araştırma açısından önemli kavramlardan biri olan nedensellik 

kavramı ve bağımlı/bağımsız değişkenler kurşun zehirlenmesi olgusu 

üzerinden küçük grup etkinliği olarak yapılmaktadır. Öğrencilerin olgu 

üzerinden çizdikleri nedensellik ağı, Toplum Sağlığı ve Alan uygulaması 

notunun %20’sini oluşturacak şekilde değerlendirilmektedir. Bu blokta 

beslenmenin değerlendirilmesi uygulamasında (2 saat) normal dağılım, 

yaygınlık ölçütleri ve ölçmede güvenirlik, geçerlilik kavramları 

beslenmenin değerlendirilmesi bağlamında küçük grup uygulaması 

şeklinde gerçekleştirilmektedir. 

Evre 3 Blok1; bilimsel yöntem, araştırma tiplerinin sınıflandırılması, 

tanımlayıcı araştırmalar, kesitsel araştırmalar, kohort araştırmaları, olgu-

kontrol araştırmaları, eleştirel okuma konuları kuramsal olarak altı ders 

saatinde anlatılmaktadır. Bu konuların pekiştirilmesi için, eleştirel 

okuma: tanımlayıcı ve kesitsel araştırmalar (2 saat) uygulamasında 25-30 

kişilik sınıflarda beş kişilik gruplarda verilen makalenin eleştirel olarak 

okunması sağlanmakta ve büyük grup tartışmasıyla bilgiler 
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ortaklaştırılmaktadır. Eleştirel makale okuma: Olgu kontrol ve kohort 

araştırmaları uygulamasında ise üç adet araştırma özeti öğrencilere 

verilmekte, risk ölçütleri hesaplanması ve araştırma sonuçlarının 

yorumlanmasında yapılan hatalar bu araştırma özetleri üzerinden 

tartışılmaktadır. Bu iki uygulama sonunda öğrenciler makale 

eleştirilerini, yazılı olarak vermekte ve E3B1 Toplum Sağlığı ve Alan 

uygulaması notunun tümü bu iki ödev üzerinden verilmektedir. E3B1’de 

Biyoistatistik ve Bilişim Anabilim Dalı tarafından istatistiğe giriş, veri 

türleri kuramsal dersleri iki saatte anlatılmakta, veri girişi ve tanımlayıcı 

istatistik konuları, bilgisayar başında küçük grup etkinliği şeklinde dört 

saate öğrencilere aktarılmaktadır. Bu blokta iki ders saati bilgiye ulaşma 

ve klinik karar verme dersi TEAD tarafından verilmektedir. 

Evre 4 Blok 4; deneysel araştırmalar, araştırmaların doğruluğu, klinik 

karar verme ve araştırma etiği dersleri dört saat kuramsal olarak 

aktarılmaktadır. 

Cerrahi, Ürogenital, Kadın Hastalıkları ve Doğum Staj Bloğunda klinik 

araştırma ve uygulamalarda karar verme süreçlerinde kullanılan 

duyarlılık, seçicilik, prediktif değer ve ROC eğrisi kavramları iki saatlik 

teorik ders ve iki saatlik uygulama şeklinde Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 

ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından entegre bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Uygulama sırasında 30-35 kişilik gruplarda, beş 

kişiden oluşan küçük gruplarda biri biyokimyaya ait olmak üzere üç olgu 

üzerinden duyarlılık, seçicilik ve prediktif değer hesaplamaları 

yapılmaktadır. Bu değerlerin laboratuvar, klinik tanı ve toplumsal 

taramalardaki yeri ve önemi tartışılmaktadır. Yine bu blokta Cerrahi 

Anabilim Dalı tarafından deneysel cerrahi ve araştırma yöntemleri dersi 

anlatılmaktadır. 

İntörnlük; Halk Sağlığı Stajı sırasında 12 saatlik teorik dersle öğrencilere, 

araştırma yöntemlerinin sınıflandırılması, gözlemsel araştırmalar, 

deneysel araştırmalar, proje tasarımı-1-2, araştırma etiği, veri yönetimi, 

istatistiksel anlamlılığın yorumlanması, araştırma raporu hazırlığı ve 

sunumu dersleri aktarılmaktadır. Bu derslerin dağılımı Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları adlı program 

kitabında (Ek 2.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi 

ve Ders Programları) bulunmaktadır. Öğrenciler, 4-5 kişilik ekipler ve 

danışman eşliğinde haftada yarım gün danışmanlık alarak bir araştırma 

proje önerisi hazırlamaktadırlar. Danışmanlık süreci yapılandırılmış olup 

iki aylık Halk Sağlığı Stajında her hafta proje hazırlama sürecinin bir 

basamağı çalışılmaktadır: 

1. Hafta - Araştırma sorusunun oluşturulması 

2. Hafta - Literatür tarama, eleştirel makale değerlendirme 

3. Hafta - Araştırma tasarımına karar verme  
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4. Hafta - Bağımlı bağımsız değişkenlerin belirlenmesi 

5. Hafta- Ölçme araçlarının geliştirilmesi 

6. Hafta - Örnek seçimine karar verilmesi, örnek hesaplamaları 

7. Hafta - Boş tabloların oluşturulması/uygulanacak İstatistiksel 

analizlere karar verilmesi 

8. Hafta - Proje yazımı (gerekçe, literatür özeti, gereç yöntem, boş 

tablolar, zaman çizelgesi) 

 

Stajın son günü öğrenciler arkadaşlarına ve öğretim üyelerine projelerini 

sunmakta ve yöntem konusundaki eleştirileri yanıtlamaktadırlar. 

ÖÇM’de öğrenciler, danışman öğretim üyeleri ile birlikte araştırma 

planlamakta, var olan araştırmalara katılma olanağı bulmaktadırlar. 

2015-2016 öğretim yılı eğitim programında yer alan araştırma içerikli 

ÖÇM’ler aşağıda sıralanmıştır: 

   * Biyolojik veri ne anlatıyor ve nasıl değerlendirilebilir? 

   * 70 yaş üzeri kadın ve erkeklerde alt üriner sistem semptomlarının 

sıklığı, kognitif durum ve depresyonla ilişkisi 

   * Toplumda gelişen pnömonilerde dirençli enfeksiyon için risk 

faktörlerinin belirlenmesi 

   * Tıp fakültesi öğrencilerinin kornea bağışı ve kornea nakline 

yaklaşımları- bir anket çalışması 

   * Araştırma proje önerisi hazırlıyorum 

   * Tüp bebeğe başvuran hastaların demografik dağılımları 

   * Derin beyin stimülasyonla hastaların verilerinin taranması 

   * İskemik veya hemorajik inmeli hastalarda total kolesterol, LDL 

kolesterol, HDL kolestrerol, trigliserid sonuçlarının değerlendirilmesi 

   * Nöroloji kliniğine yatan hastalarda disfaji sıklığı ve şiddetinin yatakbaşı 

ve disfaji değerlendirme testleri ile araştırılması 

 

Araştırma Eğitimi Programı (AEP) 

Sağlık alanında politikalar üretebilmek, buluşlar ortaya koyabilmek için, 

klasik tıp eğitiminin kalıpları dışına çıkarak eleştirel, yaratıcı ve problem 

çözmeye yönelik düşünce sistemine sahip ve bir sorunu ortaya atabilen, 

soruna çözüm bulabilmek için bir araştırma tasarlayabilen ve onu 

uygulayıp sunabilen hekimlere ihtiyaç vardır. AEP gönüllü tıp fakültesi 

öğrencilerinin, bilimsel düşünce, tutum, davranış ve bilgilerini 

pekiştirmek ve kendilerine araştırma becerileri kazandırmak üzere, 
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mevcut Tıp Fakültesi eğitimine ek ve paralel olarak uygulanan bir eğitim 

programıdır. Her sene gönüllü başvurular arasından seçilen 16-20 

öğrenci programa alınmaktadır. Bu öğrenciler bilim üretmenin 

yöntemlerini el yordamıyla ve kendi çabalarıyla öğrenmek yerine 

yapılandırılmış ve yönlendirilmiş bir araştırma eğitimi almaktadırlar (Ek 

2.4. Araştırma Eğitimi Programı çalışma esasları). 

AEP, tıp fakültesinin 2, 3, 4 ve 5. senelerinde yürütülmektedir. Her sene 

Mayıs ayında gönüllü olarak programa başvuran 1. sınıf öğrencileri 

arasından yapılandırılmış başvuru formları, motivasyon mektupları ve 

kendileriyle yapılan mülakatların değerlendirilmesi sonucunda 16 

öğrenci seçilmekte ve bu öğrenciler 2. sınıfta programa 

başlamaktadırlar. Her öğrencinin AEP komisyonunda görev alan bir AEP 

danışmanı mevcuttur. 

2. ve 3. senelerde sekizer haftalık ÖÇM bloklarına yerleştirilmiş, AEP 

komisyonu tarafından yapılandırılmış bir ders programı bulunmaktadır. 

Her ÖÇM bloğu haftada bir gün (4 saat) olmak üzere 8 hafta 

sürmektedir. AEP 2. sınıf öğrencileri için 2 ÖÇM, 3. sınıf öğrencileri için 2 

ÖÇM bloğu olmak üzere programın ilk iki senesinde toplamda 128 saat 

ders (4 saat x 8 hafta x 4 ÖÇM bloğu) yapılmaktadır. Her bloğun sonunda 

sınav ve/veya ödevlerden alınan notlar ile öğrencilerin başarı durumu 

değerlendirilmektedir. 

AEP dersleri, uygulama, interaktif tartışma, sohbet, grup çalışmaları ve 

ödevlerin sunulması şeklinde geçmektedir. Aşağıdaki bileşenlerden 

meydana gelmektedir: 

1. Bilimsel düşünce, bilim tarihi ve felsefesi eğitimi teorik ve 

uygulamaya yönelik olarak 2 bölümdür. Teorik eğitimde 

öğrenciler eleştirel, yaratıcı ve problem çözmeye yönelik bilimsel 

düşünce açısından eğitim almaktadırlar. Sonrasında bilimsel 

düşünceyi temel alan uygulamalar yapılmaktadır.  

2. Araştırma eğitimi: Araştırma yöntem ve teknikleri, istatistik, 

iyi klinik ve laboratuvar uygulamaları, laboratuvar, klinik ve 

temel bilimlerde araştırma etiği eğitimi, bilgiye ulaşma, sunum 

ve makale yazma eğitim ve uygulamaları yapılmaktadır. 

3. Araştırma alan ve ekipmanlarının tanınması için farklı 

laboratuvarlara ziyaretler düzenlenmekte ve öğretim üyeleriyle 

birebir görüşmeler yapılmaktadır. Araştırma alanlarının 

kapasitesi, hangi araştırmaların yapılabildiği görülmektedir. 

4. sınıftan itibaren araştırma uygulamaları başlamakta ve 5. 

senenin sonuna kadar sürmektedir. Öğrenciler kendilerine 

araştırma için bir konu ve alan seçmekte, bir öğretim üyesinin 

nezaretinde seçtiği konuya uygun olarak klinik, alan veya 

laboratuvarda çalışmasını yürütmekte, yaptığı çalışmayı bir 
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bilimsel toplantıda sunmakta ve makale haline getirmektedir. 

(Ek 2.4. Araştırma Eğitimi Programı çalışma esasları). 

 

GS.2.6.1. 
Tıp fakülteleri eğitim programlarında kanıta dayalı tıp uygulamalarına yer 

vermelidir. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

 Kanıta dayalı tıp uygulamaları hangi aşama/yıllarda, hangi yöntemlerle 

ve ne sürelerde yer alıyor? 

 

Açıklamalar 
Bilimsel yöntem ve ilkeler kapsamında açıklanan ve özellikle ilk üç yılda 

verilen teorik dersler ve uygulamalar (bilgi yönetimi becerileri, öğrenme 

ve çalışma becerileri, kaynak kullanımı, bilimsel yöntem ve nedensellik, 

araştırma yöntemleri, eleştirel makale okuma, temel istatistik, temel 

bilgisayar becerileri) öğrencilerin kanıta dayalı tıp uygulamalarını 

gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilere ulaşmalarını 

sağlamaktadır. Bu bilgi ve beceri donanımında öğrencilerin 4. ve 5. sınıf 

klinik stajları ve 6. sınıf döneminde ulusal ve uluslararası kılavuzların 

gözden geçirildiği seminer/makale saatlerinde ve konsey toplantılarında 

kanıta dayalı tıp uygulamalarına ilişkin farkındalık ve bilgi sahibi olmaları 

sağlanmaktadır. Örneğin Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajında her hafta 

Cuma sabahı, İç Hastalıkları Stajı Endokrin grubunda her Çarşamba ve 

Cuma sabahı birer saat, Geriatri grubunda her gün 11.30-12.15 arası ve 

Kardiyoloji Stajında her hafta 2 gün birer saat gerçekleştirilen 

seminer/makale saatlerine öğrenciler katılmaktadır. 

 

2.7. Öğrenciyi mezuniyet sonrası eğitim ve çalışma koşullarına 

hazırlama 

TS.2.7.1. Tıp fakülteleri eğitim programları öğrenciyi mezuniyet sonrası eğitim 

ve çalışma koşullarına mutlaka hazırlamalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

• Eğitim programı öğrenciyi hekimlik mesleğinin farklı uygulama 

alanlarında (kırsal, kentsel, birinci basamak, uzmanlık vb) 

çalışabilecek hekim donanımında yetiştiriyor mu? 

• İntörnlük dönemindeki eğitim programı hekimlik yaşamına 

transfer edilecek bilgi, tutum ve becerileri pekiştiriyor mu? 

Açıklamalar 
Eğitim programı öğrenciyi hekimlik mesleğinin farklı uygulama 

alanlarında (kırsal, kentsel, birinci basamak, uzmanlık vb.) 

çalışabilecek hekim donanımında yetiştiriyor mu? 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programının yenilenmesi 

sürecinde, fakülte öğretim üyelerimize uzman görüşü panellerinde 

(toplam 246 öğretim üyesi bu panellere katılmıştır) belirlenen 

hastalık/başvuru nedenlerinin görülme olasılığının en yüksek olduğu 
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kurumlar sorulmuştur. Öğretim üyeleri, listemizdeki hastalık/başvuru 

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 önermişlerdir. Ayrıca 

öğretim üyeleri, tıp fakültesinin klinik ortamlarının (yataklı birimler, 

poliklinik ve acil servis) hastalıkların %62.3’ünün eğitiminde birincil 

düzeyde kullanılabileceği görüşündedirler. 

Eğitim programında hekimlik mesleğinin farklı uygulama alanlarında 

çalışabilecek hekim donanımında yetişmesini sağlayan kuramsal ve 

uygulamalı dersler, klinik ve laboratuvar uygulamalar ve birinci 

basamak uygulamaları aşağıda tanımlanmıştır. 

Toplum Sağlığı ve Alan dikey koridoru; ilk üç sınıfta birinci basamak 

sağlık kurumları tanıtımı, sağlık çalışanlarının mesleki riskleri, okul 

sağlığı, evde gebe bebek izlemi, Kızılay Kan Merkezi tanıtımı, fabrika 

ziyareti gibi konu başlıkları altında sağlık hizmetlerinin sunulduğu 

farklı alanları tanımaya yönelik kuramsal ve uygulamalı dersler yer 

almaktadır. Bu uygulamaların iki tanesi (Kızılay Kan Merkezi tanıtımı) 

gezi, diğerleri film gösterimi şeklinde gerçekleşmektedir. 

ÖÇM; öğrencilerin laboratuvar, klinik ve toplum gibi ilgi duydukları 

alanlarda çalışabilmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler ilgi alanlarına 

göre seçim yaparak ÖÇM’lere katılabilmektedir. 2015-2016 eğitim-

öğretim yılında öğrenciler farklı alanlarda hazırlanmış 187 ÖÇM 

arasından seçim yapmışlardır (Ek 2.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları). 

4. ve 5. sınıf stajları; uzmanlık alanlarının tümünde staj yapma olanağı 

sağlanarak bu alanların hekimlik bilgisi ve pratiğini öğrenirken aynı 

zamanda kariyer seçimleri içinde bilgi sahibi olmaktadırlar. 

İntörnlük dönemi; bu dönemde temel amaç, öğrencilerin gözetim 

altında hekimlik yapmalarıdır. Öğrencilerin hasta bakım, tedavi ve 

izlemine aktif olarak katılmaları ve gözetim altında sorumluluk 

almaları programlanmıştır. İntörnlük eğitim programı, ayrıntılı bir 

biçimde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Rehberi 

ve Ders Programları kitabında tanımlanmıştır. 

Halk Sağlığı kapsamında öğrenciler birinci basamakta görev yapan 

farklı sağlık kurumlarını görme ve bu kurumlarda verilen hizmetlere 

katılma olanağını bulmaktadırlar. Halk Sağlığının intörn programında 

yer alan bu uygulamaları aşağıda sıralanmıştır: 

• Bornova Belediyesinin yürüttüğü evde bakım hizmetleri 

uygulaması çerçevesinde hasta/yaşlı/engelli ziyaretleri (ilaç kullanımı, 

beslenme eğitimleri) 
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• İlköğretim okullarında sağlık eğitimi (beslenme) 

• ASM’de yürütülen hizmetlere aktif olarak çalışma (3 hafta) 

• TSM’de yürütülen etkinliklere katılım 

• TSM altında hizmet veren kurumlarda  (Verem Savaş, Çocuk 

Ergen Kadın Üreme Sağlığı Birimi, Sigara Bırakma Polikliniği, Bulaşıcı 

Hastalık Kontrol Birimi, Çevre Sağlığı Birimi, Obezite Birimi, Kanser 

Erken Teşhis ve Tarama Merkezi) idari görevleri ve uygulamaları 

gözlemleyip rapor hazırlama (Halk Sağlığı Stajı içerik ve kapsamı Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Birinci Basamak Uygulama 

Dosyası (Ek 2.3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Birinci 

Basamak Uygulama Dosyası) ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-

2016 Ders Programları kitabında tanımlanmıştır (Ek 2.1. Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları). 

 

İntörnlük dönemindeki eğitim programı hekimlik yaşamına transfer 

edilecek bilgi, tutum ve becerileri pekiştiriyor mu? 

Tüm intörnlere Ege Üniversitesi Yönetmeliğine göre sorumlulukları, 

yıl içinde stajlarda genel olarak kendilerinden beklenilenler ve her 

anabilim dalının hazırlamış olduğu intörn çalışma planlarının olduğu 

anlatılmaktadır. Bu bilgilere ayrıntılı olarak Fakültemiz web 

sayfasından ulaşılabilmektedir. Ayrıca her intörn staja başladığı 

anabilim dalının intörnlerden sorumlu öğretim üyesi tarafından, o 

staj süresince yapması gereken çalışma ve uygulamalar konusunda 

bilgilendirilmektedir. Her anabilim dalındaki intörn sorumlusu 

öğretim üyesi, stajlar boyunca intörnlerin çalışmaları ve nöbetleri için 

çağdaş fiziki koşulların (intörn odalarının düzenlenmesi vb.) 

oluşturulmasına yönelik çaba göstermektedir. 

2009-2010 eğitim-öğretim yılı başından 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 görüşlerini sorgulayan altı 

soru yer almaktadır. Bu sorulara verilen yanıtlar her ay İntörn 

Hekimlik Komisyonu toplantısında tartışılmakta ve edinilen bilgiler 

doğrultusunda stajlarda yapılması gerekenler planlanmaktadır. 

 

Kariyer Günleri; 

Tıp Fakültesi öğrencilerinin birçoğu mezun olduktan sonra hangi 

yolda ilerleyecekleri konusunda karar vermekte zorlanmakta ve ileriki 

mesleki yaşam biçimleri konusunda ciddi bir fikre sahip değildirler. 

Altı yıllık eğitim süreçleri boyunca kararları değişebilmekte ve 

kararsızlıkları son sınıflara kadar sürmektedir. Kariyer planlaması 
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hekim adayları için önemli bir süreçtir ve eğitimleri içinde belki de 

daha erken başlaması gerekir. Tıp fakültelerinin eğitim programı 

kapsamında öğrencilerin bu gereksinimlerine yönelik yapılandırılmış 

bir uygulama yer almamaktadır. Oysa hekim adaylarının bu anlamda 

akademik, sosyal ve kariyer danışmanlığı hizmetleri ile desteklenmesi 

önemli bir gereksinimdir. Fakültemizde 10 yıldan fazla bir süredir, 

mezuniyet sonrası seçecekleri yol ile ilgili endişeleri bulunan 

intörnlere bu stresle baş etmelerini kolaylaştırmak, mezuniyet 

sonrası kariyer planları için farkındalık kazanarak daha doğru seçimler 

yapabilmek için İntörn Hekimlik Komisyonu ve staj temsilcisi intörnler 

tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri” uygulaması ile yardımcı 

olmaktadır. Kariyer günleri her yıl çok sayıda branştan bilgilendirici 

asistan ve uzman hekimin katılımı ile paneller şeklinde yapılmaktadır. 

İki gün süren toplantıda, Dahili Bilimler, Cerrahi Bilimler, Temel Tıp 

Bilimleri, Aile Hekimliği alanlarında uzmanlık ve doktora eğitimi ile 

ilgili paneller düzenlenmektedir. İntörn hekimlerin karar verme 

sürecindeki seçenekleri arttırmak amacıyla Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesinde görevli uzmanlık öğrencileri dışında, İzmir ve 

yakın illerdeki diğer üniversite hastaneleri ve eğitim-araştırma 

hastanesinde çalışan uzmanlık öğrencileri de panelist olarak davet 

edilmektedir. Böylece intörnlerin üniversite ve Sağlık Bakanlığı 

hastanelerinin koşullarını asistan gözüyle görmesi ve karşılaştırma 

yapması sağlanmaktadır. Panelistlere 2011 yılından itibaren 

yapacakları sunumlara temel teşkil etmesi için önceden hazırlanmış 

belirli sorular verilmekte sunumların daha planlı ve verimli geçmesi 

sağlanmaktadır. Daha önceki yıllarda Ocak-Mart aylarında yapılan 

kariyer günlerinin daha erken bir tarihte yapılmasına yönelik intörn 

geri bildirimleri alınması nedeniyle 2013-2014 eğitim-öğretim 

yılından itibaren Kasım ayında yapılmaya başlanmıştır. Kariyer günleri 

kapsamında yapılan panellere bir öğretim üyesinin yanı sıra bir intörn 

başkanlık etmekte, böylece bu etkinliğe intörnlerin daha interaktif 

olarak katılması sağlanmaktadır. 

 

Reçete Günleri ve İntörn Hekimlik Kongresi; 

İntörn Hekimlik Komisyonu ve staj gruplarının öğrenci temsilcileri ile 

birlikte 2003-2004 akademik yılından bu yana “Reçete Günleri” 

adıyla sürdürülen etkinlik, 2016 yılında “I. İntörn Hekimlik Kongresi” 

başlığı altında üç günlük bir etkinlik olarak düzenlenmiştir. Özellikle 

birinci basamakta çalışacak hekimlere yönelik reçete yazma 

yaklaşımlarının ele alındığı, 2013-2014 yılına kadar iki gün, 

sonrasında üç gün olarak uygulanan programda, farklı alanlarda konu 

başlıkları ele alınmış ve ilgili öğretim üyeleri tarafından temel 

yaklaşımlar etkili bir biçimde açıklanmıştır. 

Bu etkinlik 2016 yılında kapsamı ileriki mesleki yaşamlarında 
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karşılaşacakları acil durumları da içine alacak şekilde genişletilmiş ve 

tıbbın hemen her dalı ile ilgili olarak düzenlenen panel ve 

konferanslar şeklinde yapılmıştır. Bütün oturumlara bir öğretim 

üyesinin yanı sıra bir intörn başkanlık etmiştir. Ayrıca her konuyu 

anlatan öğretim üyesi ile birlikte bir intörn sunumun hazırlık 

aşamasında birlikte çalışmışlar ve olgu sunumunu intörn hekimler 

yapmıştır. Üçüncü günün sonunda en iyi sunum yapan öğrenciler, 

öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan jüri tarafından 

değerlendirilerek ödüllendirilmiştir. Bu kongrede bilimsel programın 

yanı sıra hazırlanan sosyal programda öğrencilerin birbirleri ve 

öğretim üyeleri ile kaynaşmaları sağlanmaktadır. 

TS.2.7.2. Tıp fakülteleri, öğrencilerine ekip çalışması anlayışı ve becerilerini 

kazanmalarına yönelik fırsatları mutlaka sağlamalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

Eğitim programında öğrencilerin ekip çalışması konusunda deneyim 

kazanabilecekleri uygulamalara (toplum içinde eğitim etkinlikleri,  

probleme dayalı öğrenim oturumları, özel çalışma modülleri, taska 

dayalı öğrenim uygulamaları, takıma dayalı öğrenim etkinlikleri vb.) 

yer veriliyor mu? 
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Açıklamalar 
Öğrencilerin ekip çalışması konusunda deneyim kazanmaları ve diğer 

sağlık çalışanları ile birlikte çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlayacak 

öğrenme ve uygulama olanakları; ekip hizmeti kuramsal dersi (2 saat), 

Toplum Sağlığı ve Alan uygulamaları, ÖÇM çalışmaları, klinik 

ortamlardaki çalışmalar; TSM, ASM ve belediyelerdeki toplum içindeki 

eğitim etkinlikleridir. 

Birinci sınıftan itibaren yürütülen Toplum Sağlığı ve Alan uygulamaları 

eğitimlerinde öğrenciler birçok uygulamada 25-35 kişilik gruplar içinde 4-

5 kişilik küçük gruplarda kendilerine verilen sorular/olgular üzerinden 

tartışmalar yürütmekte, konuya ilişkin çalışmalarını büyük gruba 

sunmakta ve uygulama sonrasında grup ödevi olarak rapor 

hazırlamaktadırlar. Bu uygulamalara örnekler; Bilim İnsanı Yaşamı ve 

Yorumları Tartışması, Bir Ülkenin Sağlık Durumu Nasıl Değerlendirilir: 

Dünya Sağlık Örgütü, UNİCEF verilerinin yorumlanması, Sağlıklı Yaşam 

Tarzı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi, Yaralanmaların Önlenmesi, 

Türkiye’de Bulaşıcı Hastalık Verileri, Sağlık Sistemleri, Aile Planlamasında 

Danışmanlık, Kadına Yönelik Şiddet, Kronik Hastalıkların Önlenmesinde 

Müdahale, Tanı Testleri, Bulaşıcı Hastalık Bildirimidir. 

Küçük gruplar şeklinde yürütülen ÖÇM’lerde öğrenciler, grup ödevleri 

yapmakta, sunum hazırlamakta ya da yürütülen bir araştırmaya katılarak 

ekip içinde çalışma olanağı bulmaktadırlar. 

İntörn hekimlik döneminde aktif olarak çalıştıkları ASM’lerde öğrenciler 

aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarıyla birlikte hasta muayenesi, sağlıklı 

gebe/bebek izlemi, üreme sağlığı danışmanlığı yapmaktadırlar. TSM 

ziyaretlerinde ise sağlık ekibinde yer alan, hemşire, ebe, sağlı teknisyeni 

ve diyetisyenlerle birlikte çalışma olanağı bulmaktadır. Belediye ile 

yürütülen evde sağlık bakımı uygulamasında ise hemşire, sosyal hizmet 

görevlisi ile bakım hastalarına hizmet sunmaktadırlar. 

GS.2.7.1. Tıp fakülteleri öğrencilerine sürekli mesleksel gelişim ve yaşam boyu 

öğrenme motivasyonu kazandırmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

° Öğrencilere sürekli mesleksel gelişim ve yaşam boyu öğrenme 

motivasyonu kazandırılıyor mu? 

Açıklamalar 
Hekimlik mesleğinin yaşam boyu sürmesi, meslekte başarılı olmak 

için sürekli gelişimin gerekliliği sonucunu doğurur. Eğitim 

programında yer alan tanımlanmış öğrenme hedefleri üzerinden 

serbest çalışma/klinikte bağımsız öğrenme saatlerinde öğrenciler 

kendilerine ayrılmış olan, öğrenim kaynakları merkezleri olanaklarını 

kullanarak kendi öğrenmelerini yönetme olanağı bulmaktadır. ÖÇM 

ve AEP ile öğrenciler kendi motivasyonları olan konularda eğitim 

alma olanağı bulabilmektedir. Evre 5’te yer alan staj danışmanlık 
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sistemi ile öğrenciler öğretim üyelerinden birebir danışmanlık alarak 

stajlardaki öğrenim hedefleri açısından mesleki gelişim ve öğrenim 

motivasyon konusunda desteklenmektedirler. Yılda üç kez 

uygulanan gelişim sınavları da öğrencilerin yıllar içindeki 

gelişmelerini kendilerinin de izlemesine ve kendi öğrenmelerini 

yönetmelerine olanak sağlamaktadır. 

GS.2.7.2. 
Eğitim programı, öğrencilere sağlık hizmet sunumunda meslekler arası 

bir bakış açısı kazandırmalıdır. 

 Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

 Eğitim programı, öğrencilerinin sağlık hizmetleri ekibinin bir üyesi ya da 

lideri olarak etkin şekilde çalışabilmesi için meslekler arası bir ekip 

içinde öğrenmesini sağlıyor mu? 

Açıklamalar Ege üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenciler 3. sınıftan itibaren 

kliniklerde çalışmaya başlamakta, 4, 5. sınıfta stajlarda ve intörnlük 

döneminde klinik ortamda rutin hizmetin içinde yer almaktadırlar. Tüm 

bu süreç öğrencilerin sağlık hizmetleri ekibinin bir üyesi ya da lideri 

olarak etkin şekilde çalışabilmesi için disiplinler ve meslekler arası 

işbirliğini öğrenmesini sağlamaktadır. 

Yine intörnlük döneminde aktif olarak çalıştıkları ASM’lerde birinci 

basamakta çalışan sağlık personeli ile bir ekip olarak çalışma deneyimi 

yaşamaktadırlar. 
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3. ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

3.1. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi ve 

duyurulması 

  

Açıklamalar Tıp fakültelerinde öğrenci başarısını 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 

vb.) ilişkilerini, öğrenci geçme kalmasını nasıl etkilediklerini, öğrencinin 

hak ve sorumlulukları (bütünleme, tamamlama, sınava soru ve 

sonuçlarına itiraz vb.) ile fakültenin sorumluluklarını ve sistemin 

işleyişini tarif eden bir resmi belgesinin (yönerge veya yönetmelik) 

olması, öğretim elemanları ve öğrencilerin bilgilenme gereksinimlerine 

karşılık gelmesi ve gerektiğinde ulaşılabilecek şekilde yayımlanması 

gereklidir. 

Değerlendirme 

Sorusu 

• Ölçme değerlendirme yöntemleri ve ölçütleri belirlenmiş, açıklanmış 

ve yayınlanmış mı? 

Ölçme değerlendirme yöntemleri ve ölçütleri belirlenmiş, Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Entegre Eğitim Öğretim Yönergesinde yer 

almaktadır (Ek 3.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Entegre Eğitim 

Öğretim Yönergesi). Yönergeye Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi web 

sayfasından (http://med.ege.edu.tr/d-1586/yonergeler.html) 

ulaşılabilmektedir. 

• Öğrencilerin ölçme-değerlendirme sistemini bilmeleri amacıyla ne tür 

çabalar harcanmaktadır?  

Eğitim programındaki her bir blok/staj bloğu eğitiminin başında, BYK 

başkanı ve/veya başkan yardımcısı tarafından öğrencilere eğitim 

programının yapısı ve özellikleri ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır. 

Eğitim programını tanıtan 1., 2., 3. sınıf ve 4., 5. sınıf blok kılavuzlarında 

da ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin açıklamalar yer 

almaktadır. 

Blok kılavuzlarına Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasından 

ulaşılabilmektedir (Ek 1.3. 1., 2., 3. sınıflar için öğrenci kılavuzu ve Ek 

1.6. 4. ve 5. sınıf staj blokları kılavuzu): 

http://med.ege.edu.tr/files/123kilavuz-21.8.2015.pdf 

http://med.ege.edu.tr/files/4-5.KILAVUZ-WEB-21.8.2015.pdf 

http://med.ege.edu.tr/d-1586/yonergeler.html
http://med.ege.edu.tr/files/123kilavuz-21.8.2015.pdf
http://med.ege.edu.tr/files/4-5.KILAVUZ-WEB-21.8.2015.pdf
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Değerlendirme metni a. Fakültenin eğitim programında yer alan ölçme-değerlendirme 

tiplerinin genel tanıtımı ve tiplerin toplam değerlendirme etkinlikleri 

içindeki yer ve dağılımının açıklaması 

 

3.1.a. Ölçme-Değerlendirme Tiplerinin Genel Tanıtımı ve Değerlendirme Etkinlikleri İçindeki 

Yer ve Dağılımı 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programında ağırlıklı olarak çoktan 

seçmeli sınavlar kullanılır. Ayrıca kısa cevaplı yazılı sınavlar, beceri sınavları, simüle hasta 

sınavları, sözlüler, pratik uygulama sınavları, ödevler, portfolyolar gibi diğer yöntemlerin de 

kullanıldığı, sık sınav yapılan ve bu sayede öğrencilerin sürekli çalışması ve gelişmesini 

hedefleyen bir öğrenci değerlendirme sistemine sahiptir. 

Öğrenci değerlendirme sistemi, sık ve geniş kapsamlı bir sürekli değerlendirme ile hem 

öğrencinin kendi öğrenme ve gelişimine hakim olmasını hem de eğitim komisyonlarının 

öğrencinin mesleksel yetkinlikte ilerleme düzeyini değerlendirebilmesine olanak sağlayan ve 

eksikleri fark edip tamamlama fırsatı sunan bir sistemdir. 

Öğrenci değerlendirme sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: 

 

Tıp Fakültesinin ilk üç yılında (klinik öncesi dönem) yapılan sınavlar 

1. Blok sonu sınavları 

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. Bu sınav ile blok eğitimlerinin sonunda öğrenme hedeflerine ulaşılıp 

ulaşılmadığı da ölçülmüş olur. Blok yazılı sınavları 100-200 sorudan oluşur ve bloğun 

bitimindeki sınav haftasının sonunda yapılır. BYS soru seti, her yıl güncellenen sınav matrisine 

göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin hazırladığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Soru Bankasındaki sorular kullanılarak oluşturulur. BYS’de öğrenci başarısı 100.00 tam puan 

üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda minimum not alma şartı aranmadığı için BYS’nin 

bütünlemesi yoktur. 

1.2.  Blok Uygulama Sınavları 

İlgili blokta yer alan tüm uygulamaların sınav ve değerlendirme sonuçlarından Blok Uygulama 

Notu (BUN) elde edilir. BUN, öğrencilerin dikey koridor eğitimleri ile anabilim dallarının 

laboratuvar ve demonstrasyon oturumlarının uygulamalı sınavları ya da ödev, doğrudan 

gözlem gibi sınama araçları ile değerlendirilmelerinden elde ettikleri, blok kapsamındaki 

uygulamalara ilişkin nottur. Tüm uygulama sınavları ve diğer sınama araçlarından elde edilen 

notlar, ders saati ile orantılı ağırlıklı ortalaması alınarak tek bir puana (BUN) dönüştürülür. 

Değerlendirmesi başarılı/başarısız şeklinde yapılan dersler BUN’a katılmaz. 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 
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bütünlemeye kalırlar. İkinci ve üçüncü sınıfta yer alan mesleksel yabancı dil dersleri için iki 

sınıfa da ayrı ayrı sınav yapılır. Sınavdan yeterlik alan öğrenciler bu derslere katılmazlar. Yeterlik 

alan öğrencilerin aldıkları not BUN’a %5 oranında katılır. Yeterlik alamayanlar mesleksel 

yabancı dil uygulamalarına katılır ve sınav notu yıl içindeki bloklarda uygulama notu olarak 

BUN’a %5 oranında katılır. 

2. Blok Ara Sınavları (BAS) 

Genellikle üç haftada bir veya temanın sonunda yapılan, 10-25 adet, kısa yanıtlı metin tipi, 

eşleştirmeli sorular, hasta yönetimi problemleri, şema ya da senaryo temelli sorulardan oluşan 

kısa süreli (25-45 dk) sınavlardır. Bu sınavların amacı öğrencilerin kavrama, bildiklerini problem 

çözmede kullanma, analiz ve sentez yetkinliklerini sınama ve öğrenciye zayıf ve güçlü yönlerini 

göstermedir. BAS’ta öğrenci başarısı 100.00 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda 

minimum not alma şartı aranmadığı için BAS’ın bütünlemesi yoktur. 

3. Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) Değerlendirmeleri 

Öğretim üyesi, öğrencileri değerlendirmede ÖÇM’de belirtilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirme, görsel ve sözel sunum yapma, rapor hazırlama, çalışma/uygulama becerisi, devamlılık, 

ÖÇM’ye özel diğer değerlendirmeler gibi ölçütleri göz önünde bulundurur. ÖÇM sonunda 

öğrenci, sorumlu öğretim üyesi tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. 

Öğrenci değerlendirmelerinde sözlü/yazılı sınav yapılmaz. Öğrenci ikinci sınıfta en az iki ÖÇM 

almak üzere ikinci ve üçüncü sınıfta toplam dört ÖÇM almak ve başarmak durumundadır. Aksi 

halde dördüncü sınıfa geçemez. Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin önceki yılda başarılı oldukları 

ÖÇM’leri geçerlidir. ÖÇM uygulamalarında bütünleme veya telafi ÖÇM uygulaması yapılmaz. 

4. Yıl Sonu Yazılı Sınavı (YSYS)/Yıl Sonu Bütünleme Sınavı (YSBS) 

Fakültemizde ilk üç sınıfta (Evre 1-4) sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. Öğrenci her bir blok 

için 60.00 puan ve üstü Blok Başarı Düzeyine (BBD) sahip ise YSYS’den muaf tutulur. Bunun 

dışında kalan tüm öğrenciler YSYS’ye girerler. YSYS 100.00 tam puan üzerinden hesaplanır. BBD 

ortalamasının %65’i ile YSYS notunun %35’inin toplanması ile elde edilen Yıl Sonu Başarı Düzeyi 

(YSBD) 60.00 ve üstünde olan öğrenciler sınıfı geçer. YSBD 60.00’ın altında olan öğrenciler 

YSBS’ye girerler. 

Sınavların soru setleri, 150-200 adet, tek doğru yanıtlı çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Her iki 

sınav da blokların öğrenme hedeflerine uygun olarak hazırlanan ve her yıl güncellenen sınav 

matrisine göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin hazırladığı Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Soru Bankasındaki sorulardan oluşur. 

 

Tıp Fakültesinin Klinik (Staj Bloğu) Döneminde Yapılan Sınavlar 

Evre 5 kapsamındaki staj bloklarında blok geçme sistemi uygulanır. Bunun için ilgili öğrencilerin 

girmek zorunda olduğu staj sonu sınavları açılır. 

1. Klinik Rotasyon Sonu Sınavı: Staj bloğunda yer alan her bir klinik rotasyonun sonunda, 

yapılandırılmamış sözlü sınav, hasta başı klinik sınav ya da yapılandırılmış beceri sınavı 

uygulaması olarak yapılır ve öğrencilerin o stajdaki hastaya yaklaşım ve klinik problem çözme 
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becerileri değerlendirilir. Sözlü sınavları öğretim üyesi veya üyelerinden oluşan jüri yapar. Sözlü 

sınav notu ön-ara sınavı yapan stajlar dışındaki eğitim programlarında Klinik Rotasyon Notunu 

(KRON) oluşturur. 

2. Staj Bloğu Yazılı Sınavı (SBYS): Staj bloklarının sonunda, blokta yer alan anabilim dalı/dallarının 

katılımı ile çoktan seçmeli tek doğru yanıtlı sorularla Staj Bloğu Yazılı Sınavı (SBYS) yapılır. Bu 

sınavın amacı öğrencilerin blok konularındaki bilgi ve kavrama düzeyi ile bunların olgu ve 

problemlere uygulanabilme düzeyini değerlendirmektir. Bu sınav ile staj bloğu eğitimlerinin 

sonunda öğrenme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı da ölçülmüş olur. Blok sınavları 100-200 

sorudan oluşur ve bloğun bitimindeki sınav haftasının sonunda yapılır. SBYS soru seti, blokların 

öğrenme hedeflerine uygun olarak hazırlanan ve her yıl güncellenen sınav matrisine göre Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin hazırladığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Soru 

Bankasındaki sorulardan oluşur. SBYS’de öğrenci başarısı 100.00 tam puan üzerinden 

değerlendirilir ve SBYS’de 60.00 ve üzerinde puan alan öğrenciler staj bloğundan başarılı kabul 

edilirler. SBYS’den 60.00’ın altında puan alan öğrenciler SBYS Bütünleme Sınavına girerler. Bu 

sınavın hazırlanma ve değerlendirme ölçütleri SBYS ile aynıdır. 

3. Staj Ön-Ara Sınavı: Anabilim Dallarının tercihli olarak uygulayabileceği bir sınavdır. Staj için 

gerekli ön bilgilerin sınandığı bir sınav olup, KRON’a %10 oranında etki etmektedir. 

4. Staj Danışman Değerlendirmesi: Öğrencinin 4. ve 5. sınıftaki staj bloklarındaki performansı ile 

gelişim dosyasının niteliği gibi bileşenler dikkate alınarak staj danışmanları tarafından yapılır ve 

100.00 tam puan üzerinden değerlendirilir. Staj bloğu ortalamasını %5 oranında etkiler. 

Gelişim Sınavı 

Gelişim sınavı, yılda üç kez blok zamanlamasından bağımsız olarak (dikey) yapılmaktadır. 

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, gelecek dönemlerde neleri öğrenecekleri, kendilerinden ne beklendiği 

konusunda fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 

Gelişim sınavı her yıl üç kez çoktan seçmeli sorularla yapılır. Bu sınavlarda öğrencilerin bireysel 

gelişimlerinin izlenmesi hedeflenir ve fakültenin evre, blok, tema ve alt temalara ayrılan 

öğrenim hedeflerinin en olmazsa olmazları sınanır. 

 

Değerlendir

me metni 

b. Fakültenin eğitim öğretim yönergesinin, yöntemler ve 

ölçütlerle ilgili bölümü ve burada yer alan açıklamaların 

öğrencilere duyurulma şekli (web, kılavuz, toplantılar vb.) 

 

3.1.b. Fakültenin eğitim öğretim yönergesinin, yöntemler ve ölçütlerle ilgili bölümü ve 

burada yer alan açıklamaların öğrencilere duyurulması 

Ölçme-değerlendirme yöntemleri ve ölçütleri belirlenmiş ve Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Entegre Eğitim Öğretim Yönergesinde yer almıştır (Ek 3.1. Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Entegre Eğitim Öğretim Yönergesi). Yönergeye Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi web sayfasından (http://med.ege.edu.tr/d-1586/yonergeler.html) 

ulaşılabilmektedir. 

http://med.ege.edu.tr/d-1586/yonergeler.html


97 

 

Klinik öncesi ve klinik dönemlere ilişkin kural ve açıklamalar blok kılavuzlarında yer almakta ve 

bilgilendirme toplantılarında BYK başkanı tarafından yapılmaktadır. 

Kılavuzlara Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasından (http://med.ege.edu.tr/d-

1617/kilavuzlar.html) ulaşılabilmektedir (Ek 1.3. 1., 2., 3. sınıflar için öğrenci kılavuzu ve Ek 1.6. 

4. ve 5. sınıf staj blokları kılavuzu). 

 

3.2. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin yıllara ve aşamalara göre 

tanımlanması 

Temel standart Tıp fakültelerinde ölçme değerlendirme yöntemlerinin yıllara ve 

aşamalara göre kullanımı açıkça tanımlanmalıdır. 

Açıklamalar Ölçme değerlendirme yöntemlerinin tıp fakültesinin ilk yıllarından son 

dönemine kadar hangi yetkinlikleri ölçmeyi hedeflediği (matris), 

biçimlendirici (formative) ve karar verdirici (summative) özellikleri ile 

birlikte tanımlanmış ve öğrencilerin diledikleri an ulaşabilecekleri şekilde 

(program kitabı, web sayfası, kılavuzlar vb.) yayımlanmış 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 vb.) nasıl kullanıldıkları (eğitim sırasında-sonunda mı, kaç soru yer 

alıyor vb.) 

 

3.2.a. Fakültenin eğitim programında yer alan ölçme-değerlendirme tiplerinin yıllık ve 

dönemsel dağılımı 

Klinik Öncesi Dönem 

Her bir blok sürecinde genellikle üç haftada bir 10-25 sorudan oluşan BAS ve blok sonunda 100 

sorudan oluşan BYS uygulanmaktadır. Her blokta laboratuvar/beceri eğitimini gerçekleştiren 

anabilim dalları, öğrencileri değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonuçları ağırlıklarına göre 

hesaplanarak BUN oluşturulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://med.ege.edu.tr/d-1617/kilavuzlar.html
http://med.ege.edu.tr/d-1617/kilavuzlar.html
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Tablo1: Klinik Öncesi Dönemde Bloklara Göre Sınav Sayıları 

 

 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 

E1B1 E2B1 E2B2 E2B3 E2B4 E3B1 E4B1 E4B2 E4B3 E4B4 

Blok Ara Sınavı 3 2 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 1a 1a 1a        

 Fizyoloji  1a 1a 1       

 Kl. Biyokimya      1 1a    

 Mikrobiyoloji      1     

 Parazitoloji      1     

 Patoloji      1 1 1 1 1 

Dikey Koridorlar           

 Beceri 

Uygulamaları 
          

 Bilgisayar 1          

 Mesleksel Beceriler 1a    1a 1    1 

Hasta Başı Sözlü 

Beceri Sınavı 
      1 1 1 1 

 Simule Hasta      1     

 Toplum Sağlığı 1b 1b 1b  1b 1b 1b 1b 1b 1b 

Mesleksel Yabancı Dil    1 1 1 1 1 1 1 
aEğitim sırasında ve b ödev ile yapılan ölçme-değerlendirme uygulamaları. 
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Tablo2: Klinik Dönemde Anabilim Dallarına Göre Sınav Tipleri 

 

   Sözlü Sınavlar    

  

Staj Ön-

Ara 

Değerlen-

dirme 

Çoktan 

Seçmeli 

Yazılı 

Sınav 

Odada 

Sözlü 

Sınav 

Hasta başı 

Sözlü 

Sınav* 

Hasta Başı 

Beceri 

Sınavı* 

Staj 

Gelişim 

Dosyası 

Olgu 

Temelli 

Sınav 

İç Hastalıkları Staj Bloğu + + + + + + + 

Cerrahiürogenital Staj Bloğu  

Genel Cerrahi  + +   

+ 

 

Kadın Hast. Doğ.  + + +   

Üroloji  + + +   

Kardiyopulmoner Staj Bloğu  

Enfeksiyon Hastalıkları  +    

+ 

+ 

Kardiyoloji  + + +   

Kalp Damar Cerrahisi  + + +   

Göğüs Hastalıkları  + + +   

Göğüs Cerrahisi  + + +   

Anesteziyoloji Reanimasyon  + +    

Duyu Sistem Staj Bloğu  

Adli Tıp  + +   

+ 

 

Dermatoloji  +    + 

Plastik Cerrahi  + +  +  

Göz Hastalıkları + + + + +  

KBB  + +    

Kas İskelet staj bloğu  

Ortopedi  + + +  

+ 

 

Ruh Sağlığı  + +    

Nöroloji-  + + + +  

Nöroşirürji  + + + +  

Fizik Tedavi + + + + +  

Çocuk, Ergen Ruh Sağlığı    +   

Spor Hekimliği    +   

Çocuk Sağlığı Staj Bloğu  

Çocuk Cerrahisi  + +   

+ 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  + + + + + 

Radyoloji  + +    

Nükleer Tıp  + +    

* Hasta başı sözlü ve beceri sınavı birlikte veya tek yöntem olarak uygulanabilmektedir. 

 

Değerlendirme metni 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 vb.) 



100 

 

3.2.b. Ölçme Sonuçlarının Yorumlama Ölçütleri 

Eğitim programının ilk üç yılında sınıf geçme sistemi uygulanır. Sınıf geçme bileşenleri aşağıda 

sıralanmıştır: 

Blok Başarı Düzeyi (BBD): İlgili bloğun BYS sonucunun %50’si, BUN’un %25’i ve BAS 

ortalamasının %25’i toplanarak hesaplanır. 

Yıl Sonu Başarı Düzeyi (YSBD): Öğrencinin yıl içindeki BBD’lerinin ortalamasının %65’i, 

YSYS’den aldığı notun %35’inin toplanması ile belirlenir. Eğitim-öğretim yılındaki tüm 

bloklardan 60.00 ve üzerinde puan alan öğrenciler YSYS’den muaf tutulur. Muaf olan 

öğrencinin YSBD’sinin hesaplanmasında, o eğitim-öğretim yılının BBD’lerinin ortalaması aynı 

zamanda YSYS notu olarak kullanılır. YSBD 100.00 tam puan üzerinden hesaplanır. 

Öğrencinin o eğitim öğretim yılında sınıfı geçebilmesi için BBD’lerin ortalaması ve YSYS/YSBS 

puanı ile hesaplanan YSBD’sinin en az 60.00 puan olması gerekir. YSBD 60.00 puanın altında 

olan öğrenci sınıfı tekrarlamakla ve tekrarladığı eğitim-öğretim yılı içindeki sınavların tümüne 

girmekle yükümlüdür. 

Özel Çalışma Modülleri: Öğrenci ikinci sınıfta en az iki ÖÇM olmak üzere ikinci ve üçüncü sınıfta 

toplam dört ÖÇM almak ve başarmak durumundadır. Aksi halde dördüncü sınıfa geçemez. Sınıf 

tekrarı yapan öğrencilerin önceki yılda başarılı oldukları ÖÇM geçerlidir. 

Staj Blokları: Eğitim programı içinde Evre 5 kapsamındaki staj bloklarında, staj bloklarından 

geçme sistemi uygulanır. Staj bloğu geçme sistemi aşağıdaki bileşenlere göre hesaplanır. 

Klinik Rotasyon Notu (KRON): Bu not, ilgili staj bloğunda yer alan, öğrencinin eğitim gördüğü 

klinik rotasyonları gerçekleştiren anabilim dallarının yaptığı sınav ve değerlendirmelerden elde 

edilen nottur. Öğrenci KRON’un belirlenmesine katkıda bulunan sınav ve değerlendirmelerden 

en az 60.00 puan almalıdır. KRON 60.00 puanın altında olan öğrenci o klinik rotasyondan 

bütünleme sınavına girer. 

Klinik Rotasyon Notu Ortalaması (KRONO): Staj bloklarındaki klinik rotasyonlardan elde edilen 

KRON sonuçlarının yönergede belirtilen biçimde hesaplanan başarı puanıdır ve 100.00 tam 

puan üzerinden hesaplanır. 

Staj Bloğu Yazılı Sınavı (SBYS): Staj bloğu eğitimlerinin sonunda öğrenme hedeflerine ulaşılıp 

ulaşılmadığını ölçmeye yönelik olarak yapılan SBYS’nin hazırlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesi SBYK’nin sorumluluğundadır. SBYS’de öğrenci başarısı 100.00 tam puan 

üzerinden hesaplanır ve öğrencinin en az 60.00 puan alması gerekir. 

Staj Danışman Notu: Dördüncü ve beşinci sınıftaki staj blokları kapsamında, staj danışmanları 

tarafından verilen not staj bloğu geçme notuna %5 oranında katılır. Staj danışman notu için 

minimum not alma şartı yoktur. 

Staj Bloğu Başarı Düzeyi (SBBD): Staj bloğunun SBYS sonucunun %55’i, KRONO’nun %40’ı ve 

staj danışman notunun %5’inin toplanmasıyla hesaplanır. SBBD 100.00 tam puan üzerinden 

hesaplanır ve öğrencinin staj bloğunu geçebilmesi için SBBD’nin en az 60.00 puan olması 

gereklidir. SBBD 60.00 puanın altında olan öğrenci staj bloğunu tekrarlamakla ve o staj bloğu 

içindeki tüm sınavlara girmekle yükümlüdür. İkinci kez staj bloğuna devam eden öğrenci staj 

bloğundan yine başarısız olursa, staj bloğuna devam zorunluluğu olmadan bloğun KRONO’sunu 

oluşturan sınavlara, değerlendirmelere ve SBYS sınavına girer. 
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Tamamlama Stajı: Eğitim programı içinde Evre 5 kapsamındaki herhangi bir staj bloğunda 

SBBD’si 60.00 puan ve üzerinde olmasına rağmen sadece bir klinik rotasyonun bütünleme 

sınavından başarısız olan öğrenci, talebi halinde o klinik rotasyonun tamamlama stajını alır. 

Tamamlama stajının süresi ve zamanı, söz konusu klinik rotasyonun staj bloğu içindeki 

süresinin yarısından az olmamak koşulu ile SBYK tarafından ilgili anabilim dalı ile görüşülerek 

belirlenir. 

Öğrenci tamamlamak istediği stajların tümünü bütünleme sonuçlarının açıklanmasından bir 

sonraki eğitim-öğretim yılı başlayıncaya kadar olan sürede tamamlamalıdır. Öğrencinin 

tamamlama stajından başarılı olması için ilgili anabilim dalının KRON’u 60.00 puan ve üzerinde 

olmalıdır.  

Tamamlama stajı alan öğrencinin, tamamlama stajı notu KRONO hesaplamasında kullanılarak 

SBBD’si hesaplanır. Tamamlama stajı sınav ve değerlendirmelerinin bütünleme sınavı yoktur. 

Evre 5 kapsamındaki dördüncü ve beşinci sınıf staj blokları bir bütündür. Ancak öğrencinin 

beşinci sınıf staj bloklarına başlayabilmesi için 4. sınıf staj bloklarının tamamını en az bir kez 

alması, başarısız olduğu sınavların bütünleme sınavlarına girmesi, bütünleme sınav(lar)ından 

başarısız olması halinde staj bloğu ve ilgili sınavlarını tekrarlamış olması gerekir. Öğrenci Evre 5 

kapsamındaki staj bloklarının tamamından başarılı olmadan intörn hekimlik (Evre 6) dönemine 

başlayamaz. Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile ulusal ve uluslararası öğrenci değişim 

programlarına katılan Evre 5 ve Evre 6 öğrencilerinin ders intibak durumlarına Fakülte Yönetim 

Kurulu karar verir. 

Öğrenci mezun olabilmek için yılda en az bir kez ve toplamda en az 11 gelişim sınavından DD ve 

üzerinde harf notu almak zorundadır. Bu başarıyı gösteremeyen öğrenci, intörn hekimlik 

dönemini bitirmiş olsa dahi mezun olabilmek için izleyen dönemlerdeki gelişim sınav(lar)ına 

katılarak DD ve üzerinde harf notu sayısını 11’e tamamlamak zorundadır. 

 

3.3. Ölçme değerlendirmede çoklu ve güncel yöntem ve gereç 

kullanımı 

Temel standart Tıp fakülteleri amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda her 

aşama/sınavda çoklu değerlendirme yöntem ve gereçlerini (Nesnel 

yapılandırılmış klinik sınav, mini klinik sınav, çoktan seçmeli sınavlar, 

yapılandırılmış sözlü, açık uçlu yazılı, ödev, proje, portfolyo, bireysel 

performans gözlenmesi, ölçekler vb.) mutlaka kullanmalıdır. 

Açıklamalar Tıp fakültelerinde ölçme-değerlendirme sistemi öncelikle bir “eğitsel 

tasarım” projesi olarak ele alınmalıdır. Öğrenci 

başarısının/performansının değerlendirmesi “bilgi alanı” yanı sıra 

hekimlik mesleğinin gerektirdiği beceriler, tutumlar, davranışlar, sık 

karşılaşılan 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 gelişim sürecinin 
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planlandığı gibi yürüyüp yürümediğini izleme, kendi öğrenme sürecindeki 

zorlukları fark etme/tanı koyma, öğrenme sürecini gereken koşullara 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 aşamasında 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 Fakültesinin mezuniyet öncesi eğitim programının ilk üç yılı temel bilimler 

ve klinik öncesi bilimlere giriş 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, değişik zamanlarda, 

değişik yöntem ve amaçlarla ölçülerek değerlendirildiği görülmektedir. 

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

değerlendirdiğimizde aşağıdaki özellikleri taşıdığı izlenmektedir: 

Fakültemizin ilk üç yıl eğitim programı özelliklerine uygun olarak, öğrencilerimizin bilgi ve 

becerileri güncel ve çoklu yöntemlerle değerlendirilmektedir. Bu yöntemler yalnızca geçme 

kalmayı belirleyen yöntemler değil, aynı zamanda, öğrenciye gelişimi hakkında bilgi/geri 

bildirim veren yöntemlerdir. Staj eğitim programlarında ise, staj ön-ara değerlendirme, çoktan 

seçmeli yazılı, odada veya hasta başı sözlü sınav, hasta başı beceri sınavı, staj gelişim dosyası, 

olgu temelli sınav gibi çoklu yöntemler kullanılmaktadır. 

Klinik dönemde yeni ve güncel ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanma çabaları 

sonucunda öğrencilerin gelişimleri staj danışmanlarının gözlemleri temelinde biçimlendirmeye 

yönelik değerlendirilmektedir. Bazı stajlarda yapılandırılmamış sözlü sınav yöntemi 

uygulanmaktadır. 

Blok Ara Sınavı (BAS): Bu sınavlar, öğrencilerin kavrama, bildiklerini problem çözmede 

kullanma, analiz ve sentez yetkinliklerini sınama ve öğrenciye zayıf ve güçlü yönlerini 

göstermek (biçimlendirici ve kısmen karar verme) amacıyla uygulanmaktadır. 

Blok/Staj Bloğu Yazılı Sınavı (BYS ve SBYS): Bilgi, klinik akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi, 

öğrenme sonucunun değerlendirilmesi (karar verme) amacıyla uygulanmaktadır. 
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Gelişim Sınavı (GS): Bilgi, klinik akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi, eğitim sürecini 

değerlendirmek, öğrenmeyi desteklemek, sürekli çalışmayı teşvik etmek (biçimlendirici) 

amaçlarıyla uygulanmaktadır. Gelişim Sınavı Komisyonu web sayfasına 

www.gsk.med.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Yapılandırılmış Beceri Sınavı: Bu sınavlar, öğrencilerin mesleksel becerilerini (tanımlanmış 

işlem, laboratuvar girişim ve becerilerinin yeterli düzeyde yapabilir olduğunu) ölçmek, öğrenme 

sonucunu değerlendirmek (karar verme) amacıyla uygulanmaktadır. 

Simüle/Standardize Hasta Sınavı: Bu sınavlar, öğrencilerin mesleksel becerilerini (hasta ile 

iletişim, anamnez alma ve fizik muayene becerilerini yeterli düzeyde yapabilir olduğunu) 

ölçmek, öğrenme sonucunu değerlendirmek (biçimlendirici ve kısmen karar verme) amacıyla 

uygulanmaktadır. 

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

(tanımlanmış işlem, laboratuvar girişim ve becerilerinin yeterli düzeyde yapabilir olduğunu) 

ölçmek, öğrenme sonucunu değerlendirmek (karar verme) amacıyla uygulanmaktadır. 

Ödev: Öğrenmeyi desteklemek, sürekli çalışmayı ve kendi kendine öğrenmeyi teşvik etmek, 

bilgi, klinik akıl yürütme becerilerini ölçmek, eğitim sürecini ve öğrenme sonucunu 

değerlendirmek (biçimlendirici ve kısmen karar verme) amacıyla uygulanmaktadır. 

Portfolyo: Öğrenmeyi desteklemek, sürekli çalışmayı ve kendi kendine öğrenmeyi teşvik 
etmek, bilgi, klinik akıl yürütme becerilerini ölçmek, eğitim sürecini ve öğrenme sonucunu 
değerlendirmek (biçimlendirici ve kısmen karar verme) amacıyla uygulanmaktadır (Ek 3.2. 
2015-2016 yılı Evre 3 Blok 1 portfolyo örneği). 

Staj Gelişim Dosyası: Öğrencinin blok ya da staj bloklarındaki performansını gösteren basılı ya 

da elektronik belge ve kayıtların yer aldığı, puanlama kriterleri önceden belirlenmiş 

koleksiyondur (Ek 3.3. 2015-2016 yılı Staj gelişim Dosyası örneği). 

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

ölçülmesi, öğrenmeye hazır bulunuşluk durumunun değerlendirilmesi amaçlarıyla 

uygulanmaktadır. Bu sınavlar bazı stajlarının eğitiminin başlangıcında veya süresinde 

uygulanmaktadır. 

Hasta Başı Beceri/Sözlü Sınavı: Bu sınavlar öğrencilerin bilgi, klinik akıl yürütme, mesleksel 

becerilerini (hasta ile iletişim, anamnez alma ve fizik muayene becerilerini yeterli düzeyde 

yapabilir olduğunu) ölçmek, öğrenme sonucunu değerlendirmek (karar verme) amacıyla 

uygulanmaktadır. 

Yapılandırılmamış Sözlü Sınav: Bu sınavlar öğrencilerin bilgi, klinik akıl yürütme, ölçmek, 

öğrenme sonucunu değerlendirmek (karar verme) amacıyla uygulanmaktadır. 

Olgu Temelli Sınav: Bilgi, klinik akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi öğrenme sonucunu 

değerlendirmek (karar verme) amacıyla uygulanmaktadır. 

 

Gelişim standardı Tıp fakültelerinde ölçme değerlendirme ile ilgili gelişmeler izlenmeli ve 

güncel yöntemler kullanılmalıdır. 

Tıp fakültelerinde uygun yöntemlerle öğrencilerin bireysel gelişimleri 

izlenerek geri bildirim verilmelidir. 

http://www.gsk.med.ege.edu.tr/
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Açıklamalar Her biri öğrenme alanları taksonomisinde (Ör: Bilgi, beceri, tutum) farklı 

karşılıklara denk gelen güncel ölçme-değerlendirme yöntem ve 

uygulamaları, öncelikle ölçme ve değerlendirmenin geçerliğinin artırılması 

için tıp fakültesinin öğrenme hedefleri doğrultusunda çeşitlendirilmelidir. 

Bu amaçla, tıp fakültelerinde öğrenci başarısı/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 ulaştıracak öğrenme fırsatları sunmalı, 

gerektiğinde danışabilecekleri bir yapı kurmalıdır. Tıp fakülteleri, 

öğrencilerinin performansını ölçme-değerlendirme sonuçları üzerinden 

izleyip karşılaştırma yapacak ve öğrenme süreci sırasında öğrencilerinin 

öğrenme ve çalışma becerilerinde düzenleme/iyileştirme yapmalarına yol 

açacak bir geri bildirim sistemi kurmalıdır. Sadece puan ya da 

değerlendirme sonuçları değil, öğrencinin ölçülen tüm alanlardaki bireysel 

ve karşılaştırmalı performansları, mümkün olan en detaylı geri bildirim 

raporları (kişisel gelişim karneleri) ile öğrencilerine özel olarak iletmelidir. 

Bu amaçla eğitim programından bağımsız, biçimlendirme amaçlı, fakülte 

sonu final sınavları niteliğinde gelişim sınavı uygulamaları önerilmekte ve 

kullanılmaktadır. 

Değerlendirme sorusu • Her aşama/sınavda hedefler doğrultusunda güncel değerlendirme gereç 

ve yöntemleri uygulanıyor mu? 

Fakültemizde eğitimin her aşamasında güncel değerlendirme yöntemleri 

uygulanmaktadır. 

Değerlendirme metni Kullanılan yöntemler ve nasıl kullanıldığının açıklanması 

Fakültemizde gelişim sınavı, olgu sınavı, yapılandırılmış beceri sınavları, 

simüle/standardize hastalar ile yapılan sınavlar, portfolyo ve staj gelişim 

dosyası gibi güncel değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu 

sınavlar öğrencilerin aldıkları eğitimler temelinde, farklı öğrenme 

alanlarına ilişkin ölçme ve değerlendirme fırsatları sunar. 

 

3.4. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin geçerlik ve güvenirliği 

Temel standart Tıp fakültelerinde ölçme değerlendirme yöntemlerinin geçerliği mutlaka 

değerlendirilmelidir. 

Açıklamalar 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 değişkeni ölçüp 

ölçmediğini ifade eder. Geçerlik ölçme işleminin ya da ölçme aracının 
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kendisi ile ilişkili olmaktan çok ölçme sürecinin tamamı (hazırlık, 

uygulama, ölçüm sonuçlarını yorumlama ve kullanma) ile ilişkilidir. 

İstatistiksel 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 değişkeni ölçebilme derecesini belirten psikometrik bir niteliktir. 

Bir uygulamanın geçerliği, tam olarak, kendisiyle belirlenemez. Kullanılış 

amacına, uygulandığı gruba, uygulama ve puanlama biçimine de bağlıdır. 

Özetle geçerlik, belli bir grup için, belli bir amaç doğrultusunda yapılmış 

bir ölçüm ile yapılan yorumların uygunluğu ve ölçümün sonuçlarından 

yararlanılması ile değerlendirmeye ait yargıyı da içerecek şekilde ele 

alınması gereken bir niteliktir. Tıp fakülteleri, 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 arayışında olmalıdır. 

Değerlendirme sorusu  Değerlendirme, eğitim programının amaç ve hedeflerini kapsayacak 

şekilde uygulanıyor mu? 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen ölçme değerlendirme 

uygulamaları, eğitim programının amaç ve hedeflerini kapsayacak şekilde 

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 geçerliğini arttırıcı önlemler 

 

Yazılı Sınavlar 

Çoktan Seçmeli Sınavlar 

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) oluşturulmaktadır. Sınav sorularının 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 BYK, 4. ve 5. sınıflarda ise SBYK tarafından kapsam, içerik ve biçim açılarından 

değerlendirilmektedir. Sınav soru setleri, her yıl güncellenen sınav matrisine göre Ege 
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Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin hazırladığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Soru 

Bankasındaki sorulardan oluşur (Ek 3.4. 2015-2016 yılı Evre 4 Blok 2 sınav matrisi örneği). 

Blok Ara Sınavları (BAS) 

Fakültemizde uygulanan BAS’ta yer alan soruların dağılım ağırlıkları, verilen teorik eğitimin 

kapsamı ve ders saatleri dikkate alınarak (sınav matrisi) oluşturulmaktadır. 

Anabilim dalları tarafından (varsa) sınav matrisine uygun sayıda hazırlanan sınav soruları Blok 

Yürütme Kurulu tarafından kapsam, içerik ve biçim açılarından değerlendirilmektedir. 

Gerek çoktan seçmeli sınavlarda, gerekse BAS uygulamalarının ardından sınav sorularına 

kapsam, içerik ve biçim yönünden 24 saat içinde itiraz edilebilmektedir. İtirazlar yapılandırılmış 

bir form aracılığı ile ve kaynak gösterilerek Öğrenci İşleri Bürosuna yapılır. İtiraz edilen soru ve 

yanıtlar, itiraz süresini izleyen beş iş günü içinde soruyu hazırlayan öğretim üyesi ve ilgili 

anabilim dalından iki öğretim üyesinden oluşan üç kişilik komisyonca bağımsız olarak 

değerlendirilir. İtirazların kabul veya ret kararı BYK tarafından verilir. İptal edilen soru tüm 

öğrenciler tarafından doğru yanıtlanmış kabul edilir. 

Fakültemizde uygulanan yapılandırılmamış sözlü sınavların geçerlilikleri konusunda yapılan 

uygulamalar hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Sınavların yapılandırılması konusu 

Fakültemiz Ölçme Değerlendirme Komisyonu gündemine alınmış ve tartışılmaktadır. 

 

Gelişim standardı Tıp fakültelerinde ölçme değerlendirme yöntemlerinin güvenirliği 

değerlendirilmelidir 

Açıklamalar Güvenirlik yapılan ölçümün tutarlığını, ölçülen özelliğin ölçümündeki 

doğruluğu belirten bir kavramdır. Bir diğer ifade ile ölçümün kesinlik, 

doğruluk düzeyidir. Güvenilir bir ölçüm aynı şartlar altında hep aynı 

sonucu vermelidir. Bu kesinlik/doğruluk herhangi bir ölçme araç veya 

yönteminin, ölçtüğü değişkeni ne derece tutarlılık ve duyarlılıkla 

ölçebildiği ile belirlenir. Sistematik ve rastlantısal hataların azlığı oranında 

güvenilirlik artar. İstatistiksel 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 arındırılmış olmasına 

çalışmalı ve bunun kanıtlarını aramalıdır. 

Değerlendirme sorusu  Değerlendirme yöntemlerinin güvenirlikleri test ediliyor mu? 

Kısmen 

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 
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3.4. Ölçme Değerlendirme uygulamalarının güvenirliğine ilişkin uygulamalar 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen çoktan seçmeli yazılı sınavlar web-temelli Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi SoruBank aracılığı ile oluşturulmaktadır. Soru Bankası sistemine 

kaydedilmiş ve sınavda kullanılmış soruların soru ve seçenek analizleri ile sınavların genel 

tanımlayıcı istatistik hesaplamaları her sınav için yapılmaktadır. Her öğretim üyesi Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanmış herhangi bir sınavın genel istatistik hesaplamaları ile 

sınavda sorulmuş sorularının seçenek analizlerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi SoruBank 

hesaplarından erişebilmektedir. Sınavların güvenirliğine ait ileri analizlerinin yapılması konusu 

Fakültemiz Ölçme Değerlendirme Komisyonu gündemine alınmıştır. 

 

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 

şekilde planlanmalıdır. 

Açıklamalar Ölçme değerlendirme; içeriği, yöntemi, zamanlaması, sonuçlarının nasıl 

kullanıldığı ile öğrenme ve eğitimi etkiler. Uygulamaların özellikle 

öğrenenlerin performansını arttırmak yönünde motive edici ve verilen 

geri bildirimle düzenleyici etkisi önemlidir. Bunun yanı sıra uygulamanın, 

programın güçlü ve zayıf yönlerinin ve eğitim-öğretim stratejilerinin 

değerlendirilmesi, geliştirilmesi ya da değiştirilmesi anlamında da ipucu 

verebilme potansiyeli gözden kaçırılmamalıdır. Karar verdirici yanı 

yüksek düzeyde olan sınavlarda (mezuniyet, yeterlilik, final, kurul vb.) 

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, gelişim sınavı, portfolyo, staj gelişim dosyası uygulamaları)  

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

multidisipliner 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  
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3.5.a. 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 

kurgulanmıştır. Kullanılan yöntemler yalnızca geçme kalmayı belirleyen yöntemler değil, aynı 

zamanda, öğrenciye gelişimi hakkında bilgi/geri bildirim veren yöntemlerdir. Bu yöntemlerin 

öğrencilerin geçme-kalma kararlarının oluşturulmasında değişik biçim ve oranlarda katkısı 

olmaktadır. Bazı ölçme değerlendirme yöntemleri yalnızca sürece odaklanırken bazı yöntemler 

de sonuca odaklanmaktadır. Bu amaçla uygulanan sınavlarda öğrencinin başarılı 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 eşit 

oranda yer almaktadır. 

Uygulanan yazılı sınavların tümünün soru ve yanıtları öğrencilerle paylaşılmaktadır. Sınav 

soruları ve sınav sonuçlarına itiraz için öğrencilere yasal bir süre tanınmaktadır. 

İkinci ve üçüncü yıl sonunda uygulanan yapılandırılmış beceri sınavlarında entegre olgular 

üzerinden yapılandırılmakta ve uygulanmaktadır. 

İkinci yıl sonunda simüle/standardize hastalarla uygulanan sınavlar gerçek hasta öyküleri ve 

fakülte öğrenim hedefleri temelinde hazırlanan olgularla yapılmaktadır. Bu sınavlarda 

öğrencilerimizin iletişim, anamnez alma, genel ve sistemlere özel fizik muayene becerileri gibi 

farklı becerileri ölçülerek değerlendirilmektedir. 

 

 b. Son iki yıllık öğrenci başarısı ile ilgili durum nedir? 

 

 

3.5.b. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin son iki yıllık (2013-2015) başarı durumu 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin başarı durumları Tablo 3’te verilmiştir: 
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Tablo 3: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 2013-2015 akademik yıllarındaki başarı 

durumları 

 

BLOK/STAJ BLOĞU Devam eden Öğrenci 

Sayısı 

Bütünlemeye Kalan 

Öğrenci Sayısı 

Sınıf/Staj Bloğu  

Tekrarına Kalan 

 Öğrenci Sayısı 

Başarı Oranı  

(%) 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

I. Sınıf 410 407 50 53 33 24 92.0 94.1 

II. Sınıf 364 388 50 42 26 19 92.9 95.1 

III. Sınıf 372 347 14 18 10 17 97.3 95.1 

IV. Sınıf  

İç Hastalıkları  345 384 101 110 45 26 87.0 93.2 

Kardiyopulmoner 

Sistem ve Enfeksiyon 
310 363 83 110 6 8 98.1 97.8 

Cerrahi-Ürogenital 317 352 71 57 7 0 97.8 100.0 

V. Sınıf  

Duyu Sistemi 317 316 51 52 0 1 100.0 99.7 

Kas-İskelet-Sinir 

Sistemi ve Davranış 
310 318 59 55 2 2 99.4 99.4 

Çocuk Sağlığı ve Hast. 315 314 21 52 3 10 99.0 96.8 

 

 c. Fakültede uygulanan biçimlendirici değerlendirme uygulamaları 

nelerdir? Nasıl uygulanmaktadır? (ek belge örnek sınav setleri, soruları) 

 

3.5.c. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan biçimlendirici değerlendirme uygulamaları 

Fakültemizde biçimlendirici değerlendirme uygulamaları olarak Gelişim Sınavı ve BAS 

uygulanmaktadır. ÖÇM değerlendirmeleri de bu kapsamda işlev görmektedir. 

Blok Ara Sınavları (BAS) 

Kısa cevaplı metin tipi, eşleştirmeli sorularla, hasta yönetimi problemleri, şema ya da senaryo 
kullanılarak öğrencilerin kavrama, bildiklerini problem çözmede kullanma, analiz ve sentez 
yetkinliklerinin sınanması ve öğrenciye zayıf, güçlü yönlerini göstermek amaçlanmıştır. Geçme 
kalmaya olan sınırlı etkisi dışında biçimlendirici bir değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır 
(Ek 3.5. 2015-2016 yılı Evre 4 Blok 2 Blok Ara Sınavı soru ve yanıtları). 

Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) Değerlendirmeleri 

ÖÇM’de sorumlu öğretim üyesi tarafından ÖÇM hedeflerine uygun olarak öğrencilerin yazılı ve 

sözlü sunum yapma, rapor ve ödev hazırlama gibi becerileri değerlendirilmekte ve ÖÇM 

sonunda başarılı olup, olmadıkları Dekanlığa bildirilmektedir. 

Gelişim Sınavı 

Gelişim sınavı fakültedeki tüm öğrencilerin aynı anda, aynı sorularla karşılaştıkları, herhangi bir 

blok, kurul, staj ya da dönem sonuna özel olarak yapılmayan, öğrencilerin gelişim ve 

seviyelerini ölçmeye yönelik, yılda üç kez yapılan sınavdır. Bütün sınıflar yıl boyunca yapılan 

ortak sınavlara düzenli aralıklarla girmekte ve kişisel ilerlemeleri tespit edilmektedir. 
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Gelişim sınavının Fakültemizde uygulanmasının gerekçesi, öğrencimize yıllar içinde hangi 

sistem/dikey koridor, blok, staj ve disiplinde, ne türden güçlü ve zayıf yönleri olduğunu 

göstermek ve kendi öğrenme sürecini planlamasına olanak sağlamaktır. 

Gelişim sınavlarında kullanılan sorular, blok, dikey koridor vb. eğitimlere katılan öğretim üyeleri 

tarafından, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Soru Bankasındaki hesapları aracılığı ile Gelişim Sınavı 

Komisyonuna iletilmektedir. Soruların 4 ya da 5 seçenekli, tek doğru yanıtlı ve “fonksiyonel 

bilgiyi” ölçmeye yönelik olarak hazırlanması istenmektedir (Ek 3.6. 2015-2016 yılı Gelişim Sınavı 

soruları). Dolayısıyla Gelişim Sınavı ile öğrencilerin öğrenme gelişimi izlenip 

desteklenebilmekte, eğitim programının güçlü ve zayıf yönlerinin saptanmasında, güçlü 

yönlerin korunması zayıf yönlerin düzeltilmesi için gerçekleştirilen düzenlemelerde çok değerli 

bir araç olarak kullanılmaktadır. 

 

Gelişim standardı Ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlılığı ve sonuca etkisi 

izlenmeli, değerlendirilmeli ve gösterilmelidir.  

Açıklamalar 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?  

Kısmen 

 

3.5.d. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlılığı ve 

sonuca etkisi  

Fakültemizde ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlılığı ve sonuca etkisi kısmen 

izlenmekte ve Eğitim Komisyonunda tartışılmaktadır. 
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4. ÖĞRENCİLER 

 

4.1. Öğrenci seçimi, alımı ve sayısı konularında izlenen politika 

TS.4.1.1. Tıp fakültelerinin hedefleri, yürüttükleri eğitim programının özellikleri, insan gücü 

ve altyapı kapasitesi ile bağlantılı olarak öğrenci seçimi, alımı, sayısı konularında 

mutlaka politikası, görüşü ve önerileri olmalıdır. 

Standardın 

karşılanma 

durumunu 

açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

Fakültenin öğrenci seçimi, alımı, sayısı konularında kurumsal politikası, görüşü 

ve önerileri var mı? Açıklanmış ve üst kurullara (Rektörlük, YÖK) iletilmiş mi? 

Açıklamalar Fakültemizin; öğrenci seçimi, alımı ve sayısının belirlenmesinde kurumsal 

politikasını belirlerken göz önüne aldığı kriterler aşağıdaki gibidir: 

1. Öğretim üyesi sayısı: Fakültemizde öğretim üyesi olarak görev yapan 359 

profesör, 79 doçent, 25 yardımcı doçent olmak üzere 463 öğretim üyesi, 12 

öğretim görevlisi bulunmaktadır. 

2. Fiziksel mekan olanakları (amfi/derslik sayısı ve kapasitesi) 

3. Öğrenci alımında özel koşullar (tıp eğitimini sürdürmesi mümkün olmayan 

engelli öğrenciler) (Ek 4.1. Özel Koşullar Kararı) 

4. Fakültemizin 2003-2004 eğitim-öğretim yılından bu yana uygulanmakta olan, 

Türkiye’deki diğer tıp fakültelerinden farklı, yeniden şekillendirilmiş entegre bir 

eğitim programı bulunmaktadır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet 

öncesi eğitim programına alınacak öğrenci sayıları konusunda istenen öğrenci 

sayıları ile yerleştirilen öğrenci sayıları arasındaki fark her geçen yıl artış 

göstermiştir. Aşağıdaki tabloda son beş yılda istenen kontenjan, yerleştirilen 

öğrenci ve yabancı öğrenci sayısı ile alttan kalan öğrenci sayıları ile birlikte 

birinci sınıf mevcutları görülmektedir. 

Ayrıca her yıl sayısı önceden belirlenmeyen ya da öngörülemeyen düzeyde 

öğrenci, farklı burslar aracılığı ile ve uluslararası anlaşmalar gereği fakülte 

öğrenci sayısına eklenmektedir. 
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Kontenjan belirleme 

Eğitim 

Yılları 
İstenen Verilen 

Yabancı 

uyruklu 

1. sınıf 

mevcudu 

İstenen/Verilen 

oranındaki artış 

İstenen/ 

Yaşanan oranı 

2015-16 200 349 9 425 74.50 112.50 

2014-15 200 369 14 452 84.50 126.00 

2013-14 200 369 18 435 84.50 117.50 

2012-13 200 308 17 358 54.00 79.00 

2011-12 200 303 16 370 51.50 85.00 

2010-11 200 298 33 410 49.00 105.00 
 

GS.4.1.1. Tıp fakülteleri, öğrenci seçimi ve sayısı ile ilgili ulusal bir politika oluşturulması 

konusunda çalışmalar yapmalı, ulusal politika belirleyici ve uygulayıcılara katkı 

sunmalıdır. 

Standardın 

karşılanma 

durumunu 

açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

° Fakültenin öğrenci seçimi ve sayısı ile ilgili ulusal bir politika oluşturulması 

konusunda çalışması ve katkısı olmuş mu? 

Her yıl Fakültemize alınacak öğrenci sayısı tüm gerekçeleri açıklanarak YÖK’e 

bildirilmektedir. Tıp fakültelerine öğrenci alınmasıyla ilgili ulusal politika 

oluşturma çalışmaları Dekanlar Konseyi düzeyinde yürütülmüştür.  

Açıklamalar Dekanlar Konseyi düzeyinde yürütülen çalışmalar dışında, Fakültemizde 4 

Aralık 2008’de öğrenci seçimi ve sayısı ile ilgili ulusal bir politika oluşturulması 

konusunun da ele alındığı bir sempozyum gerçekleştirilmiştir. TEAD’ın 10. 

kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenen ve çeşitli tıp fakültesi dekanlarının 

katıldığı ‘Hekimler, Tıp Eğitimi, Öğrenciler ve Eğiticiler: 2008 Türkiye’si 

Fotoğrafından Geleceğe Bakış” başlıklı bu sempozyumda insan gücü, ülkemizde 

o tarihe kadar hekim işgücü ve istihdamı ile ilgili gelişmeler, tıp eğitiminin 

durumu, öğrenci ve eğitici profili, öğrenci sayısı ve seçiminde göz önüne 

alınacak kriterler, eğiticilerin sorumlulukları ve dünyadaki tıp fakültelerinde 

öğretim üyesi istihdamına kıyasla Türkiye’deki durumun değerlendirilmesi gibi 

konular tartışılmıştır (Ek 4.2. ‘Hekimler, Tıp Eğitimi, Öğrenciler ve Eğiticiler: 

2008 Türkiye’si Fotoğrafından Geleceğe Bakış” sempozyumu duyurusu ve 

programı). 

 

4.2. Öğrenci temsiliyeti 

TS.4.2.1. Tıp fakülteleri eğitim-öğretim ile ilgili tüm süreçlerinde eğitimin önemli bir 

paydaşı olarak öğrenci temsiliyetini mutlaka sağlamalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

• Eğitim programının organizasyonu ve yürütülmesinde öğrenci 

temsiliyeti sağlanmış mı? 
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yararlanılabilecek 

rehber sorular 
Eğitim programının organizasyonu ve yürütülmesinde öğrenci 

temsiliyeti mevcuttur. Öğrenci temsilcileri, Fakülte Yönetim Kurulu, 

Eğitim Komisyonu ve Blok Yürütme Kurulu toplantılarına 

katılmaktadırlar. 

Açıklamalar Ege Üniversitesinin “Öğrenci Konseyi Yönergesi” Üniversite Senatosu’nca 

alınan 16.12.2003 tarih ve 22/6 numaralı karar ile kabul edilmiştir. Daha 

sonra, 6.12.2011 tarih ve 22/5 sayılı senato kararı ile kabul edilen yeni 

yönerge ile bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcisi, 

fakülte/yüksekokul/konservatuvar/ meslek yüksekokulu/enstitü öğrenci 

temsilcisi, üniversite öğrenci konseyi seçimi ve esasları düzenlenmiştir. 

Bu yönerge ile öğrenci temsiliyeti, öğrencilerle etkili iletişim kurulması, 

öğrenci beklenti ve isteklerinin yönetim organlarına iletilmesi ve 

öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine aktif olarak katılımlarını sağlayan 

öğrenci konseyinin yetki ve çalışma esasları düzenlenmiştir (Ek 4.3. 

Öğrenci Konseyi Yönergesi). 

Eski yönergede bulunan sınıf öğrenci temsilcisi kavramı yeni yönergede 

bölüm temsilciliği olarak geçmektedir. Tıp Fakültesinde üç bölüm (temel 

tıp, cerrahi ve dahili) bulunmakla birlikte, eğitim organizasyonu ile ilgili 

olmadığı için sınıf temsilciliklerinin korunması benimsenmiştir. Bu şekilde 

seçim ile temsilcilik uygulamasının kapsamı geniş tutulabilmektedir. 

Fakültemizde her sınıf için sosyal ve eğitim temsilcileri olmak üzere iki 

temsilci seçimi uygulamasına 2011-2012 ve 2014-2015 eğitim-öğretim 

yılları arasında sadece Fakülte temsilcisi seçilmiştir. 

2015-2016 eğitim-öğretim yılında tekrar her sınıf için (bölüm yerine 

geçmek üzere) Ege Üniversitesi Öğrenci Yönergesinde tanımlandığı 

şekilde seçim kurallarına uyularak, sandıkla seçim yapılmaya 

başlanmıştır. 

Sınıflarda grup temsilcileri; birinci ve ikinci sınıflarda dördü grup 

temsilcisi, biri de genel sınıf temsilcisi olmak üzere toplam beş temsilci 

bulunmaktadır. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflarda altı grup 

temsilcisi, bir de genel sınıf temsilcisi olmak üzere her sınıfta toplam 

yedişer temsilci tanımlanmıştır. 

Kurul ve komisyonlarda öğrenci temsiliyeti: Önceki yıllara göre kurul ve 

komisyon sayıları artırılmıştır. Örneğin 2010 yılında 24 adet olan 

kurul/komisyon sayısı, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında toplam 15 

komisyon, 16 blok kurulu olmak üzere toplam 31 kurul/komisyona 

çıkmıştır. Yine önceki yıllarda bu komisyonların sadece üç tanesinde 

öğrenci temsiliyeti varken, mevcut durumda bu kurul/komisyonların 

hepsinde birer tane öğrenci temsilcisi bulunmaktadır. Öğrenci temsiliyeti 

olmayan tek komisyon Yatay Geçiş Komisyonudur. Öğrenci temsilcileri 

listesi Ek 4.4’te verilmiştir. 

 Fakülte Yönetim Kurulunda, oy kullanma hakkı olmaksızın öğrenci 
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temsilcisi yer almakta, düzenli olarak Fakülte Yönetim Kurulu 

toplantılarına katılmaktadır. 

 Eğitim Komisyonu: Komisyon, Dekan ile birlikte 36 üyeden 

oluşmaktadır ve fakülte temsilcisi olan öğrenci eğitim 

komisyonunun da daimi üyesidir. 

 İlk üç yıl blokları ve staj blokları toplantılarında öğrencileri 

ilgilendiren özellikle eğitimle ilgili konuların görüşüldüğü 

toplantılara katılımları sağlanmaktadır. 

GS.4.2.1. 
Tıp fakültelerinin eğitim-öğretim ile ilgili tüm süreçlerinde öğrencilerin 

yer alması için temsilcilik tanıtılmalı ve katılım özendirilmelidir. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

Tüm öğrencilerin eğitim yönetimine doğrudan ya da dolaylı olarak 

katılımını sağlamaya yönelik Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu vb. bir yapı ve 

işleyiş oluşturulmuş mudur? 

Tüm öğrencilerin eğitim yönetimine doğrudan ya da dolaylı olarak 

katılımını sağlamaya yönelik olarak “Ege Tıp Öğrenci Kurulu” adı altında 

bir yapı ve işleyiş mevcuttur. Her sınıf için öğrenciler tarafından seçilmiş 

bir öğrenci temsilcisi ve grup temsilcileri, Ege Tıp Öğrenci Toplulukları 

(ETÖT) Yönetim Kurulu üyesi öğrenciler, eğitimle ilgili kurul ve 

komisyonlarda görev alan öğrenciler bu yapıda yer almaktadır (toplam 

56 öğrenci). Ege Tıp Öğrenci Kurulu, Dekan, Dekan Yardımcıları ve 

Koordinatörler ile düzenli olarak toplanmakta, ilgili komisyon 

toplantılarına katılmaktadırlar. 

Öğrenci temsiliyeti tanıtılıyor ve katılım özendiriliyor mu? 

Öğrenci temsiliyetinin özendirilmesi için, sınıflarda öğrenci temsilciliği 

tanıtılmakta ve katılım için çağrılar yapılmaktadır. Dersliklerde ve staj 

yapılan kliniklerde seçim duyuruları ilan edilmektedir. Ayrıca, öğrenci 

web sayfasında duyuru yapılmaktadır. Temsilcilik için aday 

başvurularının sayısı bu konuda sorun olmadığını göstermektedir. 

Açıklamalar 2010 yılında 24 adet olan kurul/komisyon sayısı, 2015- 2016 eğitim-

öğretim yılında toplam 15 komisyon, 16 blok kurulu olmak üzere toplam 

31 kurul/komisyona çıkmıştır. Yine önceki yıllarda bu komisyonların 

sadece üç tanesinde öğrenci temsiliyeti varken, mevcut durumda bu 

kurul/komisyonların hepsinde birer tane öğrenci temsilcisi 

bulunmaktadır. Fakültemizde yeni yönerge ile komisyon ve kurulda 

öğrenci temsiliyeti sağlanmıştır. 

Öğrenciler özellikle eğitimle ilgili komisyonlara ilgi göstermekte, 

toplantılarda geri bildirimlerinden ve katkılarından yararlanılmaktadır. 

 

4.3. Öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri 
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TS.4.3.1. Tıp fakültelerinde öğrenciler için akademik ve sosyal danışmanlığı 

hizmetleri mutlaka sağlanmalı ve sürdürülmelidir. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

 Öğrencilere akademik ve sosyal anlamda danışmanlık hizmeti 

sağlanıyor mu? 

Fakültemizde öğrencilere yönelik akademik ve sosyal anlamda 

danışmanlık hizmeti farklı sınıflarda farklı biçimlerde sağlanmaktadır. 

Fakültemiz sosyal danışmanlık sistemi öğretim üyeleri tarafından 

gönüllülüğe dayalı olarak sürdürülmektedir. Akademik danışmanlık 

hizmeti de öğretim üyesinin zorunlu katılımı ile staj döneminde 

verilmektedir. 

‘Ege Tıbbiyeliler Derneği’ sosyal danışmanlık hizmetine büyük ölçüde 

katkıda bulunmaktadır. 

Açıklamalar Fakültemiz öğrencilerinin eğitim programı, diğer fakültelerden farklı 

olarak ders seçmeye dayalı bir eğitim sistemi değildir. Öğrencilerin 

kendi ilgi alanlarına ya da ders kredilerine göre ders seçmesi söz 

konusu olmadığı için bu konuda bir akademik danışmanlık hizmeti 

verilmemektedir. 

Doğrudan ya da dolaylı olarak verilen danışmanlık hizmetleri aşağıda 

yer almaktadır: 

İlk üç yılda: 

 Uyum Haftası Programı 

Fakültemize yeni başlayan öğrencilere ders yılının ilk haftasında, bir 

hafta süren ”Uyum Haftası Programı“ uygulanmaktadır (Ek 4.5. Uyum 

Haftası Programı). Hem akademik hem de sosyal danışmanlık 

hizmetini içinde barındıran bu program ilk kez 2009-2010 eğitim-

öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır. Programda yer alan 

konular ve aktiviteler, Fakültemiz öğretim üyeleri ve dışarıdan davetli 

kişiler tarafından anlatılmakta ve sürdürülmektedir: 

- Ege Üniversitesi tarihçesi 

- Ege Tıplı olmak felsefesi 

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim 

- Ege Üniversitesi Hastanesini tanıtım ve turlar 

- İzmir’de yaşam 

- Anadolu kültüründe hekimlik 

- Ege Üniversitesi olanakları 

- Ege Tıp Fakültesinde öğrenci temsilciliği 

- Ege Tıbbiyeliler Derrneği (ETD) ve ETÖT 

tanıtımları 

- Beyaz önlükle tanışma töreni 
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 Gönüllülüğe dayalı öğretim üyesi danışmalığı 

Fakülteye yeni başlayan öğrenciler için danışman öğretim üyeliği 

sistemi, tamamen gönüllülük esasına göre ETD önderliğinde 

yürütülmektedir. Öğretim yılının başında Fakültemize kayıt yaptıran 

her öğrenciye sosyal danışmanlık sistemi hakkında bilgi verildikten 

sonra, danışman öğretim üyesi talep edip, etmedikleri sorulmakta ve 

bunu talep eden öğrencilerle bir form doldurulmaktadır. Aynı şekilde 

sosyal danışmanlık hizmeti vermeye gönüllü olan öğretim üyeleri 

belirlendikten sonra öğrenci-öğretim üyesi listeleri 

oluşturulmaktadır. Danışman öğretim üyeleri, kendi gruplarındaki 

öğrencilere, öncelikle burs olanakları ve barınma sorunları gibi 

konularda danışmanlık yapmakta, öğrenciye bu süreçte destek 

olmaktadır. 

 Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) 

Fakültemizde ilk üç yıl içerisinde, eğitim programına entegre edilmiş, 

öğrencilerin almakla yükümlü olduğu ÖÇM’ler yoluyla öğretim üyeleri 

tarafından küçük grup eğitimleri sırasında hem akademik hem de 

sosyal danışmanlık sağlanmaktadır. Öğretim üyesi-öğrenci iletişimi bu 

sistemde çok başarılı biçimde sürdürülmektedir. 

 

Staj sırasında: 

2011-2012 eğitim-öğretim döneminde entegre sistemin devamı 

olarak başlanan staj bloğu uygulamasının bir parçası olarak staj 

danışmanlık sistemi uygulamaya konmuştur. Bu sistemin sağlıklı bir 

şekilde yürütülmesi için de Staj Danışmanlık Komisyonu 

oluşturulmuştur. Bu komisyon, staj bloğu eğitimleri sırasında, 

öğrenciye verilen staj danışmanlığı sisteminin planlanması, 

organizasyonu, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre 

öneriler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır (Ek 4.6. Staj 

Danışmanlık formu). 

Staj bloğunda görev alan, klinik anabilim dalı öğretim üyeleri öncelikli 

olmak üzere tüm öğretim üyeleri staj danışmanı olarak görev 

almaktadırlar. Her bir staj danışmanı ile en fazla üç öğrenci 

eşleştirilmektedir. Staj danışmanı, staj bloğu kılavuzu eşliğinde staj 

hedeflerine ve fakülte mezuniyet hedeflerine ulaşma konusunda 

öğrenciye yardımcı olarak staj bloğundaki öğrenme süreci için 

kolaylaştırıcı, çözüm bulucu, bilimsel yol gösterici, mesleki gelecek 

için yönlendirici olmakla sorumludur. 

Staj danışmanı, öğrenciler ile staj bloğunun başında, ortasında ve 

sonunda olmak üzere en az üç görüşme gerçekleştirir. Öğrenci ya da 

danışman arzu ederse bu sayı artırılabilir. Görüşme öğrenci izlem 

formunda kayıt altına alınır. 
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Öğrenci staj boyunca seminer, hasta izlemi, uygulamalar konusundaki 

tüm kazanımlarını gelişim dosyası aracılığı ve eğitici imzası ile 

belgeler. 

Danışman öğretim üyesi, gelişim dosyasından yararlanarak 

danışmanlık süreci boyunca öğrencinin yaptığı çalışmaları bütünsel 

olarak değerlendirir. Değerlendirme sonucu öğrenci izlem formuna 

işlenerek öğrenci geçme notuna katkısı sağlanır. 

GS.4.3.1. Tıp fakültelerinde akademik ve sosyal danışmanlık hizmetleri öğrenciler ve 

mezunlar için kurumsal hale getirilmelidir. Danışmanlık hizmetinde 

engelli öğrencilerin gereksinimlerinin saptanması ve giderilmesi ile ilgili 

faaliyetler de yer almalıdır. 

GS.4.3.2. 
Tıp fakültelerinde öğrenciler için psikolojik danışmanlık hizmetleri 

sağlanmalıdır. 

GS.4.3.3. 
Tıp fakültelerinde öğrenciler için kariyer bilgilendirme etkinliği ve/veya 

danışmanlığı hizmetleri sağlanmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

° Akademik ve sosyal danışmanlık hizmetleri öğrenciler ve mezunlar 

için kurumsal hale getirilmiş mi? 

Öğrenciler için akademik ve sosyal danışmanlık hizmeti kurumsallaştırılmış 

olmakla birlikte, mezunlar için akademik ve sosyal danışmanlık hizmeti 

veren kurumsal bir yapı henüz mevcut değildir. 

° Öğrencilere psikolojik danışmanlık hizmeti sağlanıyor mu? 

Önceden Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından 

gereksinimlere göre verilen psikolojik danışmanlık hizmeti, 2015-

2016 eğitim-öğretim yılında kurumsal hale getirilmiştir. Bu amaçla 

görevlendirilen bir psikolog tarafından bu hizmet düzenli olarak 

verilmektedir. 

 

Öğrenim Kaynakları Merkezinde “Öğrenci Danışmanlık Birimi” 

bulunmaktadır. İlgili bilgi web sayfasında da yer almaktadır. 

Öğrenciler, Öğrenci İşleri Bürosundan veya Birim telefonundan 

doğrudan randevu alabilmektedir. 

° Öğrencilere kariyer bilgilendirme etkinliği ve/veya danışmanlığı 

hizmeti sağlanıyor mu? 

Altıncı sınıf öğrencilerine yönelik, ‘Kariyer Günleri’ ve ‘Reçete Günleri’ 

adları altında toplantılar düzenlenmektedir; ‘Reçete Günleri’ 2015-

2016 eğitim-öğretim yılında genişletilerek ‘İntörn Hekimlik 

Kongresi’ne dönüştürülmüştür. 

 

Açıklamalar Akademik ve sosyal danışmanlık hizmetleri: 

Yukarıda belirtildiği gibi staj döneminde akademik danışmanlık 
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hizmetlerinin işleyişi eğitim programı yönergesinde tanımlanmıştır. 

Programın yürütülmesi ve izlemi çalışma esasları belirlenmiş olan Staj 

Danışmanlık Komisyonu tarafından sağlanmaktadır. 

Sosyal danışmanlık hizmeti ise ‘Ege Tıbbiyeliler Derneği’ tarafından 

yürütülmektedir. 

İlk üç yıl ve son üç yılda yürütülen danışmanlık sistemindeki farklılıklar 

nedeniyle duyulan ihtiyaç üzerine, 2015-2016 eğitim-öğretim 

döneminde, eğitim döneminin tümünü kapsayacak biçimde akran 

danışmanlığının da yer alacağı öğrenci danışmanlık hizmetinin 

verilmesi planlanmıştır. Bu hizmetin planlanmasını ve yürütülmesini 

sağlamak üzere ‘Öğrenci Danışmanlık Komisyonu’ adı altında bir 

komisyon kurulmuştur. 

Öğrencilere kariyer bilgilendirme etkinliği ve/veya danışmanlığı 

hizmeti sağlanıyor mu? 

Fakültemiz 6. sınıf öğrencilerine, ‘Kariyer Günleri’ ve ‘Reçete Günleri’ 

adları altında iki farklı toplantı düzenlenmektedir. 

Kariyer Günleri; branş seçme ve geleceklerini belirleme aşamasına 

gelmiş olan 6. sınıf öğrencilerine yönelik olarak planlanmıştır. Bu 

bağlamda hastanemizle birlikte İzmir ilindeki diğer hastanelerde farklı 

uzmanlık alanlarında görev yapan, Fakültemizde eğitim alan doktora 

öğrencilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmektedir. Bu 

toplantıda, kariyer fırsatları ve çalışma koşullarıyla ilgili konular 

tartışılmakta ve aşağıdaki sorular kapsamında bilgilendirme 

yapılmaktadır. Bu etkinliğe ilişkin program Ek 4.7’de yer almaktadır: 

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? 

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? 
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Reçete Günleri; Fakültemiz 6. sınıf öğrencilerine yönelik olarak, birinci 

basamak sağlık hizmeti sırasında en sık karşılaşacakları hastalıklar ve 

bunların tedavisine yönelik pratik yaklaşımlar, o konuda en çok istek 

alan öğretim üyeleri tarafından aktarılmaktadır (Ek 4.8. 2014-2015 

Reçete Günleri programı). Fakültemizde son 10 yıldır gerçekleştirilerek 

gelenekselleşen ‘Reçete Günleri’ hekim adaylarına reçete bilgileri ve 

ilaçları genel olarak hatırlatmayı amaçlayan bir etkinliktir. Özellikle 

birinci basamakta çalışacak hekimlere yönelik reçete yazma 

yaklaşımlarının ele alındığı programda, farklı alanlarda konu başlıkları 

ele alınmakta ve ilgili öğretim üyeleri tarafından temel yaklaşımlar 

etkili bir biçimde açıklanmaktadır. ‘Reçete Günleri’ uygulaması 

konusunda öğrencilerden alınan geri bildirimler, etkinliğin altyapı ve 

organizasyonu, süresi ve içeriği ile ilgili memnuniyeti göstermektedir. 

Öğrenciler bu organizasyonun mesleki açıdan kendilerine önemli 

ölçüde katkı sağladığını düşünmektedirler. Her yıl bu geri bildirimler 

doğrultusunda, gerekli değişiklikler ve düzenlemeler yapılarak 

program içeriği iyileştirilmekte ve yeni mezun hekimlerin daha akılcı 

reçete yazma konusunda becerileri artırılmaya çalışılmaktadır. 2012-

2013 eğitim öğretim yılında onuncusu düzenlenen Reçete Günleri 

Programında kapsamlı bir değişiklik yapılarak başlangıcından beri iki 

gün olarak düzenlenen program üç güne çıkarılmıştır. 2015-2016 

eğitim-öğretim yılında da genişletilerek ‘İntörn Öğrenci Kongresi’ne 

dönüştürülmüştür (Ek 4.9. İntörn Hekimlik Kongresi Programı). 

 

4.4. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar 

TS.4.4.1. Tıp fakülteleri öğrencilere mutlaka sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

olanakları sağlamalıdır. 
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Standardın karşılanma 

durumunu 

açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

• Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar sağlanıyor mu? 

Öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri için en 

büyük destek ve danışmanlık, ETÖT Yönetim Kurulu aracılığı ile 

sağlanmaktadır. Öğrencilerin etkinlikleri ve çalışmaları için ETÖT binası 

yapılandırılmış, fiziksel koşullar iyileştirilmiştir; lojistik olanaklar 

verilmektedir. ETÖT binasından öğrenciler 7/24 yararlanarak sosyal, 

kültürel ve sanatsal etkinliklerini sürdürmektedir. Öğrenciler sanatsal 

ve sportif etkinlikler için derslikleri, amfileri, 50. Yıl Spor Salonu’nu, 

tenis kortlarını ve Ege Tıbbiyeliler Derneği salonlarını 

kullanabilmektedir. 

• Öğrenci etkinlikleri ve kulüp, komite şeklindeki örgütlenmeler teşvik 

ediliyor, gerekli olanaklar sağlanıyor mu? 

Bu tip etkinlikler teşvik edilmekte ve olanakların sürekli iyileştirilmesi 

için çalışılmaktadır. Örneğin, öğrencilerin yıl boyu yaptıkları 

etkinliklerin sergilendiği gösteriler veya sergiler için amfiler, hastane 

koridorları gibi fakülte olanaklarının değerlendirilmesi sağlanmaktadır. 

Topluluklara gelir elde etmek için öğrencilere kermes düzenleme 

fırsatı tanınmaktadır. Uyum Haftası içinde ETÖT şenlikleri sırasında 

tüm topluluk üyeleri kendilerini ve bu alandaki fırsatları yeni başlayan 

öğrencilere tanıtmakta, topluluklarda yer alan öğrencilerle iletişim 

kurmaları sağlanmakta ve fakülteye adım attığı ilk andan itibaren 

öğrenciler topluluklarda yer alma konusunda teşvik edilmektedir (Ek 

4.10. ETÖT tanıtımı). 

Açıklamalar 
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. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi, 

2. Muhiddin Erel Amfisi ve Fuayesi, 

3. 20 Mayıs Amfisi ve Fuayesi, 

4. BİTAM salonu ve olanakları 

5. 55 Ege Tören Şölen Alanı, 

6. 50. Yıl Spor Salonu, 

7. Tenis Kortları, 

8. 2 no’lu öğrenci yemekhanesi (Üst katı müzik stüdyosu olarak 

kullanılmaktadır) 
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9. ETÖT binası, 

10. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi koridorları (resim, fotoğraf 

sergisi ve kermes benzeri etkinlikler), 

11. Gereğinde fakültedeki tüm derslikler, 

12. Ege Tıbbiyeliler Derneği binası salonları (çeşitli ÖÇM’ler, pilates, 

zumba, ‘historical European martial arts’) 

Öğrenciler bu altyapılardan aktiviteleri için tanımlanmış çalışma 

esasları doğrultusunda; Dekanlık, Halkla İlişkiler Bürosu, ETÖT Yönetim 

Kurulu veya Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı gibi 

birimlere başvurarak yararlanmaktadır. 

Üniversite ve fakültede oluşturulan öğrenci 

komite/kulüp/toplulukları ile bunlara üye öğrenci sayıları ve varsa 

üniversitenin benzer oluşumlarındaki fakülte öğrencilerinin katılım 

ve katkı düzeyleri 

Tıp Fakültesine ait tüm resmi öğrenci grup ve toplulukları ETÖT çatısı 

altında birleşmiştir (http://etot.med.ege.edu.tr/). ETÖT bünyesinde 

faaliyet gösteren toplulukların listesi Ek 4.11 ve 2013-2014 ve 2014-

2015 akademik yılı ETÖT faaliyet raporları sırasıyla Ek 4.12 ve Ek 

4.13’te sunulmuştur. 

Üniversitede fakülte ve yüksekokullar arası her yıl planlanan sportif 

faaliyetlere Fakültemiz öğrencilerinden oluşan takımlar katılmakta ve 

başarılı sonuçlar alınmaktadır. 14 Mart kutlamalarında diğer tıp 

fakülteleriyle turnuvalar düzenlenmekte ve ödüller verilmektedir. 

Öğrenci aktivitelerine maddi destek amacıyla; öğrenciler konser, oyun 

vb. etkinlikler düzenlemekte, kısıtlı yönetim bütçesi nedeniyle zaman 

zaman kermesler yapılmaktadır. 

GS.4.4.1. Tıp fakülteleri öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını 

özendirmeli ve katılımlarının akademik başarı değerlendirmelerine 

katkısını sağlamalıdır. 
GS.4.4.2. Tıp fakülteleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklara katılım ile 

öğrenciler ve öğretim elemanlarının etkileşimlerinin artırılmasını 

sağlamalıdır. 
GS.4.4.3. Tıp fakülteleri gereksinimi olan öğrencilerine burs, yarı zamanlı iş gibi 

ekonomik destek olanakları sağlamalıdır. 

http://etot.med.ege.edu.tr/
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Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

° Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımlarına olanak 

sağlanıyor mu? 

Öğrenci katılımına açık sosyal sorumluluk projeleri öncelikli olarak 

desteklenmektedir. 

° Öğretim üyesi-öğrenci etkileşimini güçlendiren sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif etkinliklere katılım destekleniyor mu? 

ETÖT’te yer alan tüm topluluklarda ilgi alanına göre bir ya da iki 

öğretim üyesi yer almaktadır. Öğrenci topluluklarının yapmak 

istedikleri aktiviteler öncelikle sorumlu öğretim üyesi tarafından 

değerlendirilmekte, onaylanmakta, daha sonra yönetime 

iletilmektedir. Öğrenci topluluklarının çalışma esasları tanımlanmıştır. 

° Gereksinimi olan öğrencilere burs, yarı zamanlı iş gibi ekonomik 

destek olanakları sağlanıyor mu? 

Burs olanakları yaratılmakta, yarı zamanlı iş gibi destek sağlanmaya 

çalışılmaktadır. 

Açıklamalar 
Öğrenci katılımına açık sosyal sorumluluk projeleri 

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi 

yürütücülüğünde halen sürmekte olan “Kan Bağışı Can Bağışı” 

projesi aktif öğrenci katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Daha 

sonra çalışmalar, aynı adla ÖÇM ve Öğrenci Topluluğu olarak 

devam etmektedir. 

- Ders programında zorunlu olarak yer alması gereken sosyal 

sorumluluk projeleri Fakültemizde ÖÇM’ler kapsamında 

gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla, eğitim programında yer 

alacak olan ÖÇM’lerin sosyal sorumluluk hedefinin belirtilmesi 

istenmektedir (Ek 4.14. ÖÇM başvuru formu). Sosyal 

sorumluluk kapsamında 2015-2016’da yürütülen ÖÇM’lerin 

listesi Ek 4.15’te verilmiştir. 

- ETÖT topluluklarının kendi ilgi alanları dahilinde yürüttüğü 

aktiviteler (evde yaşlı/hasta bakımı vb.) 

- Toplum Sağlığı ve Alan uygulamasında 6. sınıf öğrencileri ile 

yapılan sosyal sorumluluk kapsamındaki aktiviteler 

yürütülmektedir: 

o İlköğretim Okullarına Yönelik: Altıncı sınıf öğrencilerinin 

Halk Sağlığı stajı sırasında yaptıkları aktiviteler (sağlıklı 

beslenme vb.) 

o Belediyelerle İşbirliği İle Topluma Yönelik: Toplumda sık 

görülen hastalıklara yönelik tarama hizmetleri, üreme 

sağlığı, aile planlaması, sigara bırakma çalışmaları 
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Son bir yıldaki sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrenci sayısı Ek 

4.16’da verilmiştir. 

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 ETD tarafından verilen burslardır. ETD kendi bütçesinden burs 

sağladığı gibi öğrencileri  

Türk Eğitim Vakfı (TEV) veya Beyin Omurilik Sinir Hastalıkları Vakfı 

(BEYOMSİ) gibi burs veren kuruluşlara da yönlendirmektedir. Son iki 

yılda ETD, TEV ve BEYOMSİ tarafından verilen burslara yönelik bilgiler 

ekli olarak (Ek 4.17) belirtilmiştir. ETD’nin burslara ilişkin aktiviteleriyle 

ilgili bilgilere ilgili web sayfaları aracılığıyla ulaşılabilmektedir 

(http://www.sdyd.org/ ve https://www.facebook.com/groups 

/1482879368633225/?fref=ts). 

2015-2016 eğitim-öğretim yılında burs alan öğrenci listesi Ek 4.18 

bulunmaktadır. Demiray bursu, 60-75 öğrencimize düzenli olarak 500 

TL aylık destek sağlamaktadır. Ayrıca değişen sayı ve koşullarda kişisel 

burslar, barınma olanakları da öğrencilerimize sunulmaktadır. 

Yarı Zamanlı İş Olanakları: Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı bünyesinde ‘Yüksek Öğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı 

Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar’ doğrultusunda 

öğrencilere yarı zamanlı iş temin edilmektedir. Bu öğrenciler TEAD 

Simüle Hasta Laboratuvarı görevlisi, halk oyunları ve modern dans 

eğitmenliği, kütüphane çalışanı, acil serviste iletişim hizmetleri gibi 

görevlerde çalışmaktadır (Ek 4.19. Yarı zamanlı çalışan öğrenci 

kontenjanlarına ilişkin yazışma). 

 

4.5. Öğrencilerle sürekli ve düzenli iletişim 

TS.4.5.1. Tıp fakülteleri öğrencilerle her aşama/yılda sürekli ve düzenli iletişim 

sağlayacak mekanizmaları (sosyal, idari, akademik) mutlaka 

oluşturmalıdır. 

http://www.sdyd.org/
https://www.facebook.com/groups
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Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için 

yararlanılabilecek 

rehber sorular 

• Öğrencilerle sürekli ve düzenli iletişim kurmaya yönelik hangi 

mekanizmalar kullanılmaktadır? 

Öğrencilerle sürekli ve düzenli iletişim farklı dönemlerde farklı şekillerde 

sağlanmaktadır: 

Kayıt sırasında; 

 Yeni başlayan her öğrenciye “ege.edu.tr” uzantılı resmi e-posta 

adresi verilmesi 

 Ege Tıbbiyeliler Derneği ile öğrenci iletişimi 

Eğitimin ilk haftasında; 

 “Uyum Haftası Programı” kapsamında yürütülen etkinlikler 

Tüm Eğitim süresi boyunca; 

 Öğrenci İşleri Bürosu 

 Fakülte Yönetimi, Öğrenci İşleri Bürosu, Öğrenci Temsilcileri 

toplantıları 

 ‘Dekanla Sohbet’ saati 

 Elektronik ortamda iletişim: ogrenci.med.ege.edu.tr, 

okm.med.ege.edu.tr (moodle) 

 Özel Çalışma Modülleri 

 Ege Tıbbiyeliler Derneği 
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Açıklamalar Fakülte Yönetimi ile öğrenciler arasında düzenli iletişim kurmaya yönelik 

yapı ve etkinliklerin açıklanması: 

Kayıt sırasında: 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Fakültemize yeni başlayan her öğrenciye 

“ege.edu.tr” uzantılı resmi e-posta adresi vermektedir. Bu adres 

aracılığıyla her ortamda öğrenciler kendi aralarında, yönetimle, öğretim 

üyeleriyle iletişim kurabilmekte ve eğitim kaynaklarına 

ulaşabilmektedirler. 

Bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren ve yönetim kurulu Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan ETD, fakülteye ilk 

kayıt günü kayıt yerinde öğrencilerle temasa geçmektedir. Kayıt 

işlemlerinin yapıldığı yerden öğrencilerin dernek binasına ulaşımı 

Rektörlük tarafından gerçekleştirilmektedir. Dernek binasında 

yapılandırılmış bir program çerçevesinde yürütülen etkinler kapsamında 

öğrencilerin, öğretim üyesi ve akranlarıyla iletişime geçmesi 

sağlanmaktadır. Öğretim üyeleri ve akranları tarafından soru-yanıt 

biçiminde yapılan genel bilgilendirme sonrası doldurulan anket formu ile 

öğrencilerin barınma, danışmanlık, burs konusundaki ihtiyaçları yanı sıra 

tüm iletişim bilgileri belirlenir. Ayrıca ETD yönetim kurulu zaman zaman 

piknik, gezi, konser vb. etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin katılımını 

sağlamaktadır. 

Eğitimin ilk haftasında: 

Fakültemize yeni başlayan öğrencilere ders yılının ilk haftasında, bir 

hafta süreyle “Uyum Haftası” programı uygulanmaktadır. Bu program 

çerçevesinde öğrencilere eğitim programı, sosyal ve kültürel olanaklar 

tanıtılmaktadır. Öğretim üyesi ve akran katılımıyla hastane, eğitim 

ortamları, kampüs ve şehre adaptasyonu kolaylaştıran etkinlikler 

düzenlenmektedir. 

Tüm eğitim süresi boyunca: 

Eğitim programının uygulanmasından sorumlu olan Öğrenci İşleri Bürosu 

Şefi ve her sınıftan sorumlu yedi çalışanı ile birlikte öğrencilerle iletişimi 

sürdürmekte, eğitimle ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Fakülte Yönetimi, Öğrenci İşleri Bürosu Şefi, Ege Tıp Öğrenci Kurulu en az 

yılda iki kez toplanmaktadır (Ek 20. Toplantı tutanağı). 

İlk üç sınıfta her blok başında ‘Dekanla Sohbet’ saati programda yer 

almaktadır. 4. ve 5. sınıflarda ise ilgili koordinatörlerin uygun gördüğü 

zamanlarda ‘Dekanla Sohbet’ programları gerçekleştirilmektedir. Evre 6 

(intörn hekimlik) başında Dekan ve Koordinatörler intörn hekimlerle 

toplantı yapmaktadır. 
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5. PROGRAM DEĞERLENDİRME 

 

5.1. Program değerlendirme sistemi  

TS.5.1.1. Tıp fakültelerinde,  eğitim programını ve öğrencilerin gelişimini 

izleyen, programa ilişkin görüş ve önerilerin tanımlanması ve ele 

alınmasını sağlayan bir program değerlendirme sistemi mutlaka 

olmalıdır. 

Program değerlendirme sistemi, mutlaka, düzenli olarak toplanan 

öğretim üyesi ve öğrenci geri bildirimleri ve eğitim programı 

hedefleriyle ilişkilendirilmiş öğrenci performansı izlemlerini 

kapsamalıdır. 

Standardın 

karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

 Eğitim programını değerlendirmeye yönelik sürekli ve sistematik 

bir uygulama var mıdır? 

 Eğitim programını değerlendirmede hangi yöntemler (nicel/nitel) 

kullanılmaktadır? 

 Öğrenci performansı (sınav notları, geçme v kalma oranları, 

haftalık ortalama bağımsız çalışma süresi, başarı ve okulu 

bırakma oranları v.b) eğitim programı ve hedeflerle ilişkili olarak 

değerlendiriliyor mu? 

 Öğretim elemanı, öğrenci geri bildirimleri sistematik olarak 

alınıyor ve değerlendiriliyor mu? 

Açıklamalar 
Eğitim programının değerlendirilmesi, program geliştirme ve öğretim 

tasarımı sürecinin bir parçasıdır. Eğitim programının değerlendirilmesi, 

programın geliştirilmesi ve/veya etkinliğinin gösterilmesi amacına yönelik 

olarak eğitimle ilgili tüm öğeler üzerinden kesitsel ve/veya sürekli veri 

toplanması, analizi ve yorumlanması süreci olarak tanımlanabilir. 

Program değerlendirmede nicel ve nitel yöntemler ayrı ya da birlikte 

kullanılabilir. 

Program değerlendirme kapsamında program işleyişi, öğrenen katılımı, 

öğrenen-eğitici tepkisi, öğrenci başarısı ve performansı, öğrenilenler 

hekimlik uygulamalarına yansıtılması, mezunların çalıştığı kuruma ve 

topluma etkisi, öğrenci-mezunların izlemi gibi alanlar yer alabilir. 

Değerlendirme metninde örneğin, program değerlendirme sisteminin 

tanıtımı, amaçları ve yöntemleri (nitel-nicel yöntemler), 

öğrenci/öğretim elemanı geri bildirimlerinin sonuçları ve ne şekilde 

kullanıldığı, son akademik yıla ait öğrenci sınıf geçme notları/geçme-

kalma oranları ve bu verilerin program değerlendirme sisteminde nasıl 

kullanıldığı açıklanmalıdır. Son akademik yıla ait öğrenci ve öğretim 
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üyesi geri bildirimlerinin sonuçları ve diğer belgeler ekte verilmelidir. 

Ek rehber sorular ve 

yanıtları 

• Eğitim programını değerlendirmeye yönelik sürekli ve sistematik bir 

uygulama var mıdır?  

Fakültemizde 2002 yılında İşaret Projesi olarak başlayan ve 14 yıldır 

kesintisiz devam eden sürekli ve sistematik bir değerlendirme sistemi 

vardır. 

“İşaret Projesi”, stajların öğrenciler tarafından değerlendirilmesi amacıyla 

2002 yılında başlamıştır (Ek 5.1. İşaret Projesi Metni). 2003-2004 eğitim 

döneminden itibaren fakülte ilk üç yıl eğitim programının yatay ve dikey 

entegre ve topluma-yönelik olarak yeniden düzenlenmesinin ardından 

“İşaret Projesi” kapsamı genişletilmiş ve ilk üç yıl blokları ile altıncı sınıf 

programı da program değerlendirme sistemine dahil edilmiştir. İlk üç yıl 

bloklarının öğrenci ve öğretim üyesi gözüyle, dördüncü ve beşinci sınıf 

staj blokları ile altıncı sınıf intörnlük programlarının öğrenci gözüyle 

değerlendirilmektedir. Gereksinimlere göre zaman zaman nitel 

yöntemlerin de kullanıldığı değerlendirme çalışmaları 2006 yılına dek 

Program Değerlendirme Kurulu sorumluluğunda yürütülmüştür (Ek 5.2. 

Program Değerlendirme Çalışmaları 2003-2004). 2006 yılından itibaren 

sorumluluk Fakülte Eğitim Komisyonuna devredilmiştir. 

 

Mayıs 2009’da, tıp eğitiminde ilk üç sınıfta altı yıldır uygulanmakta olan 

“Evre-Blok” sisteminin işleyişini, etkinliğini değerlendirmek ve staj 

sınıflarına gerekli verileri aktarmak üzere, Program Değerlendirme 

Komisyonu yeniden oluşturulmuştur. Komisyon, on öğretim üyesinden 

oluşmakta olup, Mayıs-2009-Kasım 2011 döneminde her hafta düzenli 

toplantılar yapmış ve program değerlendirme çalışmalarının planlanması 

ve yürütülmesi görevlerini üstlenmiştir. Bu çalışmalar 2010-2013 dönemi 

için düzenlenen Ara Değerlendirme Raporunda ayrıntılı açıklanmıştır. Bu 

dönemde (2009-2011) gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda listelenmiştir: 

 

1. Program Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esaslarının 

belirlenmesi 

2. Blok Yürütme Kurulu (BYK) ve Staj Bloğu Yürütme Kurulu (SBYK) 

Çalışma Esaslarının belirlenmesi 

3. BYK faaliyet raporu içeriği ve hazırlama yönteminin belirlenmesi 

4. İlk üç yıl blokları öğrenci geri bildirim formlarının güncellenmesi 

5. Eğitici geri bildirim formlarının oluşturulması ve uygulamaya 

konması 

6. İlk üç yılda yer alan tıbba giriş bloğu (Evre 1 Blok 1), normal 

yapı/fonksiyon blokları (Evre 2 Blok 1, 2, 3 ve 4), patoloji ve klinik 

bilimlere giriş bloğu (Evre 3 Blok 1) ile sistem patolojileri ve klinik 

bilimler bloklarının (Evre 4 Blok 1, 2, 3 ve 4) yatay ve dikey 

entegrasyon özelliklerinin analiz edilmesi ve blok süre ve 
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içeriklerinin yeniden düzenlenmesi 

7. Entegre oturum formunun oluşturulması 

8. Blok kılavuzlarının öğrenciler açısından etkinliğinin karma yöntem 

kullanılan bir çalışmayla değerlendirilmesi 

9. Bir BAP projesi kapsamında ilk üç yıl blokları kılavuzunun 

oluşturulması ve yayımlanması (Ek 5.3. BAP Proje Raporu) 

10. Aynı BAP projesi kapsamında dördüncü ve beşinci sınıf staj 

blokları kılavuzunun oluşturulması 

11. Dördüncü ve beşinci sınıf yeni staj bloklarının değerlendirilmesine 

ilişkin öğrenci geri bildirim formunun oluşturulması 

12. Altıncı sınıf öğrencilerine mezun oldukları sırada uygulanan 

Mezun Anketinin UÇEP-2014 hedefleri çerçevesinde yeniden 

düzenlenerek 2016-2017 uygulanmasına devam edilmesi 

13. Beceri Dikey Koridoru Analizi Raporunun hazırlanması 

14. Toplum Sağlığı ve Alan Dikey Koridoru Analizi Raporunun 

hazırlanması 

 

Bu dönemin ardından çalışmalarına dört yıl süreyle ara verilen kurul 

Program Değerlendirme Komisyonu adıyla 15 Ekim 2015 tarihinden 

itibaren yeniden çalışmaya başlamıştır. 

Her ne kadar program değerlendirme çalışmalarını üstlenen Program 

Değerlendirme Kurulu/Komisyonunun çalışmaları belli dönemlerde 

kesintiye uğramış olsa da, oluşturulan değerlendirme sistemi kesintisiz 

olarak uygulanmıştır. 

15 Ekim 2015’den itibaren aşağıdaki çalışmalar sürdürülmüştür: 

1. Program Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esasları güncellendi 

(Ek 5.4.). 

2. Anabilim dalları eğitim sekreterlerinin görev, yetki ve 

sorumlulukları belirlendi (Ek 5.5. Eğitim Sekreterleri Görev, Yetki 

ve Sorumlulukları). 

3. Blok/staj bloğu değerlendirme protokolü web-temelli veri 

toplama sistemine göre güncellendi (Ek 5.6. Blok/Staj Bloğu 

Değerlendirme Raporu Hazırlık ve Paylaşım Protokolü). 

4. Blok ve Staj bloğu öğrenci geri bildirim formları güncellendi [1. Yıl 

blokları değerlendirme formu (Ek 5.7.), 2. – 3. Yıl blokları 

değerlendirme formu (Ek 5.8.), staj bloğu değerlendirme formu 

(Ek 5.9.)]. 

5. İlk üç yıl blokları ve staj blokları tanıtım formatı oluşturuldu (Ek 

5.10. İlk Üç Yıl Blokları ve Staj Blokları Tanıtım Formatı). 

6. Blok Yürütme Kurulu (BYK) ve Staj Bloğu Yürütme Kurulu (SBYK) 

Çalışma Esasları güncellendi (Ek 5.11). 

7. Öğretim üyesi blok geri bildirim formlarının (eski) (Ek 5.12.) 

yeniden düzenlenmesi (5.5.2016 tarihinde yapılan “Program 

Değerlendirme Komisyon” toplantısında, formun son hali 
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oluşturuldu. Form, validasyon çalışmaları için fakültede farklı 

anabilim dallarından 18 öğretim üyesine gönderildi ve formda yer 

alan maddelerin gerekliliği, anlaşılırlığı ve ek madde önerileri 

soruldu. Validasyon çalışması (Ek 5.13. Validasyon Çalışması 

Raporu) ile elde edilen geri bildirimlere göre form ilk üç yıl ve 

stajlar için ayrı ayrı olacak şekilde yeniden düzenlenerek web 

ortamında kullanıma açıldı. Eğitim Komisyonu üyeleri arasından 

12 öğretim üyesi tarafından doldurularak denendi. Blok ve staj 

bloğu eğitim ve sınav dönemlerinin sonlanmasının ardından 

öğretim üyesi blok ve staj bloğu değerlendirme formlarının (Ek 

5.14. ve Ek 5.15) tüm öğretim üyelerine gönderilmesi planlandı. 

8. Blok ve stajlar için önerilen kaynakların kullanımı ve e-öğrenmeye 

ilişkin öğrenci hazır bulunuşluğu ve beklentilerini 

değerlendirilmesi için hazırlığı yapılan anket formu, 10.3.2016 

tarihinde yapılan Program Değerlendirme Komisyonu 

toplantısında değerlendirildi ve tartışıldı. Ancak konunun, 

oluşturulacak bir komisyonda tüm boyutları ile ele alınması, bu 

komisyonun önerileri doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi 

planlandı. 

9. Fakültede eğitim ve sınama etkinliklerinin değerlendirilmesinde 

kullanılan çeşitli formlar [6. Sınıf İntörn Hekim geri bildirim formu 

(Ek 5.16.), Gelişim Sınavı öğrenci geri bildirim formu (Ek 5.17.), 

Özel Çalışma Modülleri öğrenci geri bildirim formu (Ek 5.18.) Özel 

Çalışma Modülleri öğretim üyesi web-tabanlı geri bildirim formu 

(Ek 5.19.)] gözden geçirildi (Ek 5.20. 23 ve 30 Haziran 2016 tarihli  

Program Değerlendirme Komisyonu toplantıları). 

10. Tıp Dekanları Konseyi Mezuniyet Öncesi UÇEP ile Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi eğitim programının uyumunun belirlenmesi 

çalışması tamamlandı. Uyum değerlendirmesi sonuçlarına göre; 

2016-2017 eğitim-öğretim döneminden itibaren uygulanmak 

üzere -intörnlük dönemi dahil- eğitim ve sınama etkinliklerine 

ilişkin değişiklikler gerçekleştirildi (Ek 1.5. UÇEP-2014 Temel 

Hekimlik Uygulamaları ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim 

Programının Uyumunun Değerlendirilmesi Raporu, UÇEP 

Çekirdek Hastalıklar Listesi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Evre 

4-5 Eğitim Programlarının Uyumunun Değerlendirilmesi Raporu). 

 

• Eğitim programını değerlendirmede hangi yöntemler (nicel/ nitel) 

kullanılmaktadır? 

Program değerlendirme sistemi, programın daha nitelikli ve 

yapılandırılmış bir hale dönüşümünü sağlayarak eğitim ve öğretim 

etkinliğini arttırmayı amaçlamaktadır. 

Veri toplamada kullanılan araçlara bakıldığında ağırlıkla Kirkpatrick’in 

önerdiği değerlendirme düzeylerinden “reaksiyonun ve öğrenmenin, bu 
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araçlarda kapsanan boyutlara bakıldığında ise Bushnell’in önerdiği “girdi, 

süreç ve çıktı” özelliklerinin değerlendirmeye alındığı görülmektedir. 

1. Nicel yöntemler 

a. Mezun anketi, öğrenci ve öğretim üyesi değerlendirme 

formları (öğrencilerin blok, staj bloğu, AEP programı, 

ÖÇM, gelişim sınavı değerlendirme formları, öğretim 

üyesi yıllık eğitim programı değerlendirme formu) 

b.  Öğrenci başarısının değerlendirilmesi [Blok/Staj bloğu 

yazılı sınavları (BYS/SBYS), blok ara sınavları (BAS), ilk üç 

yıl yılsonu yazılı sınavları (YSYS), uygulamalı eğitim 

sınavları, portfolyo, ödevler, danışman değerlendirme 

puanı] 

2. Nitel yöntemler 

a. Doküman analizi (ders programı, blok değerlendirme 

raporları, blok müfredat analizi raporları) (Ek 5.21.) 

b. Uzlaşma toplantıları (Evre-2 Normal Yapı Fonksiyon ve 

Evre 4 Sistem Patolojileri ve Klinik Bilimler bloklarının 

dikey entegrasyon yönünden analizi ve iyileştirme ortak 

toplantıları) (Ek 5.21.) 

c. Odak grup görüşmeleri (blok kılavuzlarının 

değerlendirilmesi amaçlı) (Ek 5.22. BAP Proje Raporu 

Odak Grup Analizi) 

d. 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde nicel ve nitel 

yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma bir yöntemle AEP 

programı değerlendirme çalışması planlandı. 

• Öğrenci performansı (sınav notları, geçme ve kalma oranları, haftalık 

ortalama bağımsız çalışma süresi, başarı ve okulu bırakma oranları vb.) 

eğitim programı ve hedeflerle ilişkili olarak değerlendiriliyor mu? 

Sınav notları ve başarı oranları, 2002 yılından itibaren ilk üç yıl için 

düzenli olarak değerlendirilmektedir (Ek 5.23. Örnek Blok Değerlendirme 

Raporu). 

Stajlar için sınav sonuçlarını içeren ‘Staj Bloğu Değerlendirme Raporu’ 

tanımlanmış ve bu değerlendirme 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde 

başlamıştır (Ek 5.24. Örnek Staj Bloğu Değerlendirme Raporu). 

Sınav notları ve başarı oranları, ilk üç yıl için düzenli olarak 

değerlendirilmektedir (Ek 23. Örnek İlk Üc Yıl Blok Değerlendirme 

Raporu). Stajlar için 2011-2012 eğitim-öğretim  

döneminden itibaren uygulanan yeni yatay ve dikey entegre staj 

programıyla birlikte sınav sonuçlarının staj bloğu değerlendirme 

raporlarına dahil edilmesi (Ek 24. Örnek Staj Bloğu Degerlendirme 
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Raporu) uygulaması başlamıştır. Dördüncü ve beşinci sınıf staj blokları 

değerlendirme raporlarında sınav sonuçlarına yer verilmesinin sistematik 

olarak sürdürülebilmesi için blok/staj bloğu değerlendirme raporlarının 

içeriği, nasıl hazırlanacağı ve paylaşılacağı bir Blok/Staj Bloğu 

Değerlendirme Raporu Hazırlık ve Paylaşım Protokolü (Ek 5.6.) ile 

yapılandırılmıştır. Bu protokole göre blok/staj bloğu değerlendirme 

raporları, öğrenci değerlendirme formları, blok/staj bloğu işleyişine dair 

dokümanlar ve sınav sonuçları kullanılarak oluşturulmakta ve hem geri 

bildirimlerin hem de sınav sonuçlarının önceki yılla karşılaştırması 

sağlanmaktadır. 

 

• Öğretim elemanı, öğrenci geri bildirimleri sistematik olarak alınıyor ve 

değerlendiriliyor mu? 

İlk üç yıl blokları, 4. ve 5. sınıf stajları ile altıncı sınıf intörnlük programına 

ilişkin öğrenci geri bildirimleri sistematik olarak alınmakta ve 

değerlendirilmektedir. 

İlk üç yıl bloklarına yönelik öğretim üyesi blok değerlendirme formları ile 

yeterince sistematik olarak veri toplanamamaktadır. 2015-2016 eğitim-

öğretim döneminde yeni oluşturulan “öğretim üyesi değerlendirme 

formu” 

(https://okm.med.ege.edu.tr/anket/index.php/422563?token=SyqtfLbjdAbrMzH&la

ng=tr, 

https://okm.med.ege.edu.tr/anket/index.php/369488?token=Q6T29ZNaL%7EfpYfz&l

ang=tr) ile öğretim üyelerinin eğitim programının girdi, süreç ve çıktı 

boyutları ile ilgili olarak yıllık genel değerlendirme yapmaları 

hedeflenmektedir. 

Öğrenci blok/staj değerlendirme formları ile veri toplama 2003-2011 

yılları arasında basılı formların blok/staj sınavının sonunda ayrılan süre 

içinde doldurulması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde öğrencilerin 

formu doldurmaları zorunlu tutulmuştur. 

Program Değerlendirme Komisyonunun 2009 yılında tekrar çalışmaya 

başlamasıyla birlikte formlar eğitim programının uygulanmasındaki 

değişikliklere ve yeni gereksinimler doğrultusunda girdi, süreç ve çıktı 

boyutlarını koruyacak şekilde kısaltılarak yeniden düzenlenmiştir. 

2011 yılına dek değişmeden uygulanan blok/staj bloğu değerlendirme 

formları, 2012 yılında ikinci kez kısaltılarak web ortamında sınav sonuç 

modülüne (www.ogrenci.med.ege.edu.tr) yüklenmiştir. Blok/staj bloğu 

boyunca açık olan geri bildirim formuna öğrenci istediği zaman görüş 

bildirmekte, görüşünü zaman içinde değiştirebilmekte ve sınav sonucunu 

öğreneceği gün de son halini sisteme kaydedebilmektedir. Bu dönemde 

formların açık uçlu  bölümlerinin doldurulması zorunlu hale getirilmiştir. 

2013-2015 yılları arasında öğrenci blok/staj bloğu değerlendirme formları 

https://okm.med.ege.edu.tr/anket/index.php/422563?token=SyqtfLbjdAbrMzH&lang=tr
https://okm.med.ege.edu.tr/anket/index.php/422563?token=SyqtfLbjdAbrMzH&lang=tr
https://okm.med.ege.edu.tr/anket/index.php/369488?token=Q6T29ZNaL%7EfpYfz&lang=tr
https://okm.med.ege.edu.tr/anket/index.php/369488?token=Q6T29ZNaL%7EfpYfz&lang=tr
http://www.ogrenci.med.ege.edu.tr/
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zorunlu olmaktan çıkarılmıştır. 

2015-2016 eğitim-öğretim dönemi başında son iki yıla ait değerlendirme 

raporları incelendiğinde, öğrenciler tarafından gönüllülük esasına göre 

doldurulan değerlendirme formlarının blok hakkında geçerli ve güvenilir 

bilgi verecek sayıda olmadığı görülmüştür. Web-temelli uygulamaya 

devam edilerek öğrenci blok/staj bloğu değerlendirme formları yeniden 

girdi, süreç ve çıktı boyutlarını sorgulayacak şekilde düzenlenmiştir (Ek 

5.7. 1. Yıl Blokları Değerlendirme Formu, Ek 5.8. 2. ve 3. Yıl Blokları 

Değerlendirme Formu ve Ek 5.9. Staj Blokları Değerlendirme Formu). 

Öğrencilerin değerlendirme formlarının sayısal bölümlerini doldurmaları 

zorunlu hale getirilmiştir. Öğrenciler www.ogrenci.med.ege.edu.tr web 

adresinde bulunan “Blok/Staj Bloğu Değerlendirme Formu”nu ilgili blok 

ve staj boyunca doldurabilmektedirler. Nitel bölümü doldurmak zorunlu 

değildirler. 

2002 yılından beri 6. sınıf öğrencilerinden stajlara ilişkin geri bildirimleri 

alınmaktadır. 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde 6. sınıf staj 

yapılanmasının değerlendirilmesi çalışmaları yeniden düzenlenmiştir. 

2009-2010 eğitim-öğretim döneminden itibaren, 6. sınıf öğrencilerinden 

geri bildirim alınması çalışmaları yeni bir anket formuyla (Ek 5.16. 6. Sınıf 

İntörn Hekim Geribildirim Formu) gerçekleştirilmektedir. 

6. sınıf değerlendirme formu ve diğer özel amaçlı formlar basılı olarak 

öğrencilere ulaştırılmaktadır. 

2015-2016 eğitim-öğretim dönemine ait tüm sınıfların öğrenci geri 

bildirimleri yıllık raporları ekler halinde sunulmuştur (Ek 5.25. İlk Üç Yıl, 

Yıllık Öğrenci Değerlendirme Raporları). 

İlk üç yıl bloklarının değerlendirilmesi amacıyla Şubat 2010’da oluşturulan 

öğretim üyesi blok değerlendirme formları düzenli olarak öğretim 

üyelerine iletilmiştir. Ancak Fakültemizde öğretim üyelerinin çok azı 

değerlendirme formunu doldurmaktadır. Bu nedenle, blokların çok azında 

güvenilir analiz sonuçları elde etmeye yetecek sayıda öğretim üyesi 

değerlendirme formu toplanabilmekte ve değerlendirme raporuna dahil 

edilebilmektedir (Ek 5.24. Örnek Staj Bloğu Değerlendirme Raporu 4. Sınıf 

E5B1 İç Hastalıkları). Bu durumun nedenlerinden birisi de formun bloğun 

genel yapısı, içeriği ve yönetimiyle ilgili öğretim üyesi görüşlerini 

sorgulamasıdır. Bu amaçla, blokta dersi olan tüm öğretim üyelerine form 

gönderilmektedir. Ancak blokta çok az ders saati olan öğretim üyeleri 

bloğun genel yapısı, içeriği ve yönetimiyle ilgili değerlendirme yapmakta 

zorluk yaşamaları nedeniyle genellikle formu doldurmamaktadır. Ayrıca 

formdaki blok adı, öğretim üyesinin ders saati ve anabilim dalı bilgilerini 

sorgulayan bölümler, bir ölçüde veri toplama sürecinin anonimliğini 

korumayı zorlaştırabildiğinden öğretim üyeleri geri bildirim vermekten 

çekinebilmektedir. 

http://www.ogrenci.med.ege.edu.tr/
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Öğretim üyesi değerlendirme formuyla yetersiz veri toplanması sorununu 

aşabilmek için bloklara özel olmayan, öğretim üyelerinin tüm bloklarda 

aktardıkları derslerin işleyişine dair olumlu ve geliştirilmesi gereken girdi, 

süreç ve çıktı boyutlarının araştırılması yoluna gidilmiştir. Bu amaçla, 

“Öğretim Üyesi İlk Üç Yıl ve Staj Bloğu Değerlendirme Formları” 2015-

2016 eğitim-öğretim döneminden itibaren yıllık olarak veri toplanacak 

şekilde yeniden düzenlenmiştir (Ek 5.14. İlk 3 Yıl Blokları Öğretim Üyesi 

Değerlendirme Formu ve Ek 5.15. Staj Blokları Öğretim Üyesi 

Değerlendirme Formu). 

Öğretim üyeleri artık, isim, e-posta adresi ya da bilgisayar IP adresi 

gizliliğini koruyan ve verileri anonim olarak depolayan web-temelli bir 

sisteme yüklenen formlar üzerinden eğitim programını 

değerlendirmektedir. 

2003-2012 yılları arasında öğrenci blok ve staj/staj bloğu değerlendirme 

formları optik okuyucu formu ile toplanmış, optik okuyucu bilgisayarında 

bulunan özel bir yazılım programından derlenen ham veriler raporlanmak 

üzere TEAD’a gönderilmiştir. TEAD’da görevli iki veri işletim elemanı 

tarafından sayısal veriler SPSS programında analiz edilerek ortalama, 

standart sapma ve ortanca değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlar her blok ve 

staj/staj bloğu için bir önceki yıla ait sonuçları içeren bir rapora 

aktarılmıştır.  

Açık uçlu soruların yanıtları ise içerik analizine tabii tutularak belli temalar 

altında birleştirilip özetlenmiş ve blok/staj değerlendirme raporlarına 

olumlu yönler, olumsuz yönler ve öneriler başlıkları altında eklenmiştir. 

2012-Ekim 2015 döneminde öğrenci değerlendirme formu ham verileri 

öğrenci sınav sonuç modülünden alınarak raporlanmak üzere Dekanlık 

bünyesinde görevlendirilen bir sekreter tarafından işlenmiştir. Bu 

dönemde nitel veriler herhangi bir içerik analizine tabii tutulmadan ham 

veri halinde ilgili blok/staj bloğu başkanlarına gönderilmiştir. 

2015-2016 eğitim-öğretim döneminden itibaren blok ve staj bloğu 

değerlendirme formlarının sınav sonuç modülünden derlenen ham 

verilerinin TEAD tarafından işlenmesi ve raporlanması uygulaması 

yeniden başlatılmıştır. Blok/Staj Bloğu Değerlendirme Raporu Hazırlık ve 

Paylaşım Protokolü hazırlanarak verilerin nasıl işleneceği, kontrol 

edileceği, raporlanacağı ve kimlerle nasıl paylaşılacağına dair tüm blok ve 

staj bloklarında sistematik ve standart bir uygulama olması 

amaçlanmıştır. 

GS.5.1.1. 

Tıp fakülteleri eğitim programı değerlendirme modellerinden 

yararlanarak, fakülteye özgü kapsamlı bir eğitim programı değerlendirme 

sistemi geliştirilmelidir. 

GS.5.1.2. 
Program değerlendirme kapsamında programın bağlamı, girdileri, süreci 

ve çıktılarına yer verilmeli, mezunların tıbbi kariyerlerine ilişkin bilgiler 
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değerlendirilmelidir. 

Standardın 

karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

° Fakültenin eğitim programı değerlendirme sisteminin geliştirilmesi için 

evrensel eğitim programı değerlendirme modelleri izleniyor mu? 

°  ° Program değerlendirme kapsamında programın bağlamı, girdileri, süreci 

ve çıktıları yer alıyor mu? 

° Mezunların tıbbi kariyerlerine ilişkin bilgiler değerlendiriliyor mu? 

Açıklamalar Değerlendirme amacı ve yöntemine göre farklı model ve yaklaşımlar 

tercih edilebilir. 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 (çevre, koşullar, eğitim ortamı), girdi (çalışma planları, 

stratejiler, kaynaklar, bütçe, eğiticiler, öğrenciler), süreç (eğitim 

etkinlikleri, uygulamalar) ve çıktılar (kısa ve uzun erimli hedefler) 

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 

formları vb. kullanılır. 

Değerlendirme metninde örneğin, program değerlendirme 

sisteminin geliştirilmesi için izlenen model ve yaklaşım ile 

mezunların mezuniyet sonrası eğitim programlarına yerleşim 

durumları, mezuniyet sonrası eğitim için kendi kurumlarını tercih ve 

yerleşme oranları ve bu verilerin program değerlendirme 

sisteminde nasıl kullanıldığı açıklanmalıdır, ilgili belgeler ekte 

verilmelidir. 

Ek rehber sorular ve 

yanıtları 

° Fakültenin eğitim programı değerlendirme sisteminin geliştirilmesi için 

evrensel 

eğitim programı değerlendirme modelleri izleniyor mu? 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı değerlendirme sistemi 

evrensel eğitim programı değerlendirme modelleri açısından 

incelendiğinde, ağırlıkla “ölçme” paradigmasının benimsendiği, program 

değerlendirme düzeylerinden reaksiyon ve öğrenmenin 

değerlendirildiği, programın girdi, süreç ve çıktı boyutlarının 

değerlendirmeye alındığı görülmektedir. Bu açılardan evrensel 

modelleri dikkate alan özgün bir değerlendirme sisteminin 

kurumsallaştığı görülmektedir. 

Fakültemizde 2002’de eğitim programı değerlendirme çalışmalarına 
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başlanırken çeşitli model ve yaklaşımlar incelenmiş ve nicel yöntemlerin 

ağırlıkla kullanıldığı bir model benimsenmiştir. Değerlendirme sisteminin 

eğitim programını hangi boyutları ile ele alınacağı ve hangi yöntemlerin 

kullanılacağı konusunda bir ön çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada TEAD 

öğretim üyeleri ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonu 

üyeleri, iki ayrı atölye çalışması yapmıştır. Atölye çalışmasında program 

değerlendirmede görüşü alınacak paydaşlar ve her bir paydaştan elde 

edilebilecek bilgiler bir matris üzerinde puanlanmıştır. Puanlamada, 

paydaşlara göre bilgilerin elde edilebilirliği ve önceliği göz önüne 

alınmıştır (Ek 5.2. Plan Grubu 2003-2004 Çalışmaları – Program 

Değerlendirme Parametreleri Matrisi). 

2002 yılında “İşaret Projesi” olarak başlayan program değerlendirme 

sisteminin daha sonra ilk üç yıl blokları ve 6. sınıf intörnlük stajlarının da 

girdi, süreç ve çıktı boyutlarını değerlendirilmesini içerecek şekilde 

kapsamı genişletilmiştir. Programda bir soruna “işaret” edilip 

edilmediğinin izlenmesini, sorun olan alanlarda nicel ve/veya nitel 

yöntemlerle derinlemesine değerlendirme yapmayı içeren sistem, 

programın daha nitelikli ve yapılandırılmış bir hale dönüşümünü 

sağlayarak eğitim ve öğretim etkinliğini arttırmayı amaçlamaktadır. 

Değerlendirme sisteminde ağırlıkla nicel yöntemler kullanılmaktadır. Bu 

çerçevede, program değerlendirmede Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin 

“ölçme” paradigması ağırlıklı bir program değerlendirme yaklaşımı vardır. 

Program değerlendirme verilerinin kullanımı, programı iyileştirme 

yönündedir ve “şekillendirici” (formative) değerlendirme ön plandadır. 

Veri toplamada kullanılan araçlara bakıldığında ağırlıkla nicel verilerden 

yararlanıldığı ve Kirkpatrick’in önerdiği değerlendirme düzeylerinden 

reaksiyonun ve öğrenmenin değerlendirildiği, bu araçlarda kapsanan 

boyutlara bakıldığında Bushnell’in önerdiği “girdi, süreç ve çıktı” 

özelliklerinin değerlendirmeye alındığı görülmektedir (Ek 5.1. İşaret 

Listesi Projesi). 

Yukarıda açıklanan özellikler göz önünde bulundurulduğunda, Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi program değerlendirme sisteminin genel 

yapısı Stufflebeam’in sınıflamasına göre “kalite güvencesi” yaklaşımına 

uygunluk göstermektedir. 

° ° Program değerlendirme kapsamında programın bağlamı, girdileri, 

süreci ve çıktıları yer alıyor mu? 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi program değerlendirme sistemi 

kapsamında programın girdi, süreç ve çıktıları yer almaktadır. 

2002’de eğitim programı değerlendirme çalışmalarına başlanırken 

literatürde yer alan ve dünyada tanınmış çeşitli fakültelerin program 

değerlendirme yapıları incelenmiştir. İncelenen model ve yaklaşımların 

Fakültemizde uygulanabilirliği değerlendirilerek nicel yöntemlerin ağırlıkla 
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kullanıldığı bir model benimsenmiştir. 

Program değerlendirme sisteminin amacı ilk üç yıl blokları ve intörnlük 

stajlarının da girdi, süreç ve çıktı boyutlarını değerlendirmek, programda 

bir soruna “işaret” edilip edilmediğini izlemek, sorun olan alanlarda nicel 

ve/veya nitel yöntemlerle derinlemesine değerlendirme yapmak ve bu 

yollarla programın daha nitelikli ve yapılandırılmış bir hale dönüşümünü 

sağlayarak eğitim ve öğretim etkinliğini arttırmaktır. 

Değerlendirme sisteminin oluşturulmasında paydaş olarak eğitim 

uzmanları ve eğitim yönetiminde görev alanların görüşleri alınmıştır. 

Programın hangi boyutları ile değerlendireceği ve hangi yöntemlerin 

kullanılacağı konusunda yapılan iki çalıştayda TEAD öğretim üyeleri ve Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonu üyeleri tarafından 

değerlendirmeye dahil edilecek paydaşlar ve bu paydaşlardan derlenecek 

veriler belirlenmiştir. Paydaşlar ve her bir paydaştan elde edilebilecek 

bilgiler bir matris üzerinde puanlanmıştır. Puanlamada, paydaşlara göre 

bilgilerin elde edilebilirliği ve önceliği göz önüne alınmıştır (Ek 5.2. 

Program Değerlendirme Çalışmaları 2003-2004 ). 

° Mezunların tıbbi kariyerlerine ilişkin bilgiler değerlendiriliyor mu? 

Mezunların kariyerleri düzenli olarak değerlendirilememekte, sadece 

TUS sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapılmaktadır. Ayrıca, 2007-2011 

yılları arasında öğrencilerden, mezun olmalarına yakın dönemde 

“mezun anketi” kullanılarak veri toplanmıştır. 

Mezunlardan kariyerlerindeki beklentilerini karşılama durumlarını 

araştırmak ve geri bildirim almak üzere; 2012 mezunlarından başlamak 

üzere bir pilot planlanmış, EÜTF Mezunları Kariyer Anketi formu 

hazırlanmıştır (EK 5.26. EÜTF Mezunları Kariyer Anketi). 

TUS sonuçlarına dair yapılan analizde mezunlarımızın her yıl ortalama 

%30’unun Tıpta Uzmanlık Sınavında Mezuniyet Sonrası Eğitim Programına 

yerleştirildiği saptanmıştır. Eğitsel amacını TUS kazandırmaktan öte 

“toplumun öncelikli sağlık sorunlarını çözebilecek nitelikte hekim 

yetiştirmek” olarak belirleyen Fakültemizin aynı zamanda TUS başarısı 

yüksek mezunlar verdiği görülmektedir. 

Bunun yanı sıra, Program Değerlendirme Komisyonu tarafından fakülte 

yönetimine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarının TUS başarı 

durumuna dair veri elde etmek üzere, ÖSYM ile yazışması önerilmiştir. 

Diğer yandan, 2006 yılında pilot olarak uygulanan ve 2007-2011 

mezunlarından veri toplanan “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezun 

Anketi 2007-2011” (Ek 5.27. EÜTF Mezun Anketi 2007-2011) ile yeni 

mezun olanların Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programına ilişkin 

değerlendirmeleri alınmıştır (Ek 5.28. Mezun Anketi Raporu 2007-2011). 

2012-2016 yılları arası mezunlardan veri toplanmamıştır. 
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2016-2017 eğitim-öğretim döneminden itibaren mezun olacak 

öğrencilerden mezun anketi yoluyla veri toplanması çalışmasına tekrar 

başlanması kararı alınmıştır. Daha önce kullanılmış olan forma yeni 

bölümler eklenerek UÇEP çekirdek hastalıklar ve temel hekimlik 

uygulaması listelerinde yer alan başlıklar için yeterlik algısının da 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır (Ek 5.29. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Yeni Mezun Anketi). 

5.2. Program değerlendirme sonuçlarının paylaşım ve kullanımı 

TS.5.2.1. Tıp fakülteleri program değerlendirme sonuçlarını mutlaka fakülte 

yönetimi, akademik görevliler, öğrenciler ile paylaşmalı ve programın 

iyileştirilmesi yönünde kullanmalıdır. 

Standardın 

karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

• Program değerlendirme sonuçları fakülte yönetimi, akademik 

görevliler, öğrenciler ile paylaşılıyor mu?  

•Program değerlendirme sonuçları, programın iyileştirilmesi ve 

geliştirilmesi yönünde kullanılıyor mu? 

Açıklamalar Genel bir kural olarak sonuçları kullanılmayacaksa değerlendirme 

yapılmaması önerilmektedir. Bu çerçevede program değerlendirmenin 

amacı ve sonuçlarının nasıl kullanılacağı (programı iyileştirmek, 

etkinliğini göstermek vb.) mutlaka belirlenmiş olmalı ve uyulmalıdır. 

Programı geliştirme-iyileştirmeye yönelik program değerlendirme 

çalışmalarının sonuçları fakülte yönetimi, akademik görevliler, 

öğrenciler ile paylaşılmalıdır. 

Değerlendirme metninde örneğin, program değerlendirme 

sonuçlarının öğretim üyeleri ve öğrencilerle ne şekilde paylaşıldığı 

(akademik genel kurul, özel toplantı, rapor dağıtımı, e-posta, web 

sayfasında sunma vb.) ve programın iyileştirilmesi yönünde nasıl 

kullanıldığı açıklanmalı, ilgili belgeler ekte verilmelidir. 

Ek rehber sorular ve 

yanıtları 

• Program değerlendirme sonuçları fakülte yönetimi, akademik 

görevliler, öğrenciler ile paylaşılıyor mu? 

 

Program değerlendirme sonuçları fakülte yönetimi, öğretim üyeleri ve 

öğrencilerle paylaşılmaktadır. 

TEAD tarafından hazırlanan Blok/Staj Bloğu Değerlendirme Raporları 

önce ilgili BYK/SBYK Başkanları, Dekan Yardımcısı ve Eğitim 

Koordinatörleri ile e-posta ile gönderilerek paylaşılmaktadır. 

BYK/SBYK’larda incelenen raporlara öğrenci bürosu, öğrenci temsilcisi 

ve blok başkanının blok işleyiş sürecine dair notları dahil edilmektedir. 

Öğrencilerin görüş ve önerileri ile blok işleyiş sürecine ait BYK 

değerlendirmeleri doğrultusunda bir sonraki eğitim döneminde 
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yapılacak değişiklikler raporda belirtilmektedir. 

Fakülte Yönetimi ile paylaşımı: BYK’nda tartışılıp eklemeler yapılan 

raporlar Eğitim Komisyonunda sunulup tartışılmaktadır. Eğitim 

Komisyonunda bir sonraki eğitim dönemine ilişkin değişiklik önerileri ele 

alınıp karara bağlanmaktadır. Değerlendirme sonuçları ile yapılacak 

değişikliklerin belirtildiği nihai raporlar bu haliyle Fakülte Dekanlığı ve 

Fakülte Kuruluna iletilmektedir. 

Ocak 2012’de Temel, Dahili ve Cerrahi bilimler koordinatörlük yapısı 

oluşturulmuştur. Ocak 2012-Ekim 2015 tarihleri arasında blok/staj 

bloğu öğrenci geri bildirimleri başta olmak üzere program 

değerlendirme konusunda elde edilen ham veriler işlenmeden ve 

bloklar/staj bloklarında görüşülmeden önce koordinatörler tarafından 

değerlendirilmiş, daha sonra da haftalık koordinatörler kurulu 

toplantısında görüşülmüştür. Bu tarihler arasında programa ilişkin 

veriler TEAD yerine, Dekanlıkta görevlendirilen bir sekreter tarafından 

raporlanmış, blok/staj bloğu başkanlarına gönderilmiştir. BYK/SBYK 

raporlarının tümü Eğitim Komisyonunda tartışılmamış Fakülte Yönetim 

Kurulu toplantı gündemine alınmış ve görüşülmüştür. 

Raporlarda yer alan BYK/SBYK önerileri Fakülte Kurulunca incelenip 

onaylandıktan sonra uygulamaya geçilmiştir. 

2015-2016 yılında oluşturulan Blok/Staj Bloğu Değerlendirme Raporu 

Hazırlık ve Paylaşım Protokolüne göre raporların öğretim üyeleri ve 

öğrencilerle paylaşımı şu şekilde planlanmıştır: 

Akademik görevliler ile paylaşımı: Dekanlık tarafından onaylanan blok, 

staj bloğu ve intörnlük dönemine ait raporlar e-posta ile ilgili BYK, SBYK 

başkanlarına gönderilerek Eğitim Komisyonunda sunulmak üzere 

BYK/SBYK üyeleriyle değerlendirilerek rapor hazırlanması istenmektedir. 

Ayrıca genel akademik kurullarda, programa ilişkin genel sonuçlar 

hakkında tüm öğretim üyelerine bilgi verilmektedir. Bunun yanı sıra 

anabilim dalı başkanlarına raporların anabilim dalı akademik 

kurullarında ele alınması önerilmektedir. 

Öğrenciler ile paylaşımı: Bir önceki yılın sonuçları, blokların/staj 

bloklarının açılış derslerinde blok/staj bloğu başkanları tarafından 

sunulmaktadır. 

2015-2016 eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenciler ilk üç yıl ve 

staj blokları program değerlendirme sonuçları konusunda hem sözlü 

hem de yazılı olarak bilgilendirilmektedir. Değerlendirme sonuçlarının 

öğrencilerle şu şekilde paylaşılması planlanmıştır (Ek 5.6. Blok/Staj Bloğu 

Değerlendirme Raporu Hazırlık Ve Paylaşım Protokolü): 

 Bir önceki yılın sonuçları, blokların/staj bloklarının açılış 

derslerinde blok/staj bloğu başkanları tarafından sunulması 
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 Öğrenci temsilcileriyle paylaşılarak, ilgili sınıf ve gruplarıyla 

paylaşmalarının istenmesi 

 Ege Tıp Öğrenci Kurulunda tartışılması 

 Dekanla sohbet dersinde üzerinde konuşulması 

 Raporların www.ogrenci.med.ege.edu.tr web adresine 

yüklenmesi 

 Raporlar ilgili sınıfların duyuru panolarında ilan edilmesi  

 

• Program değerlendirme sonuçları, programın iyileştirilmesi ve 

geliştirilmesi yönünde kullanılıyor mu? 

Program değerlendirme sonuçları blok ve staj blokları programlarının 

iyileştirilmesinde kullanılmaktadır. 

Program değerlendirme raporunun BYK/SBYK’lar tarafından 

oluşturulması aşamasında öğrencilerden gelen değerlendirme ve 

önerilere göre programda değişiklikler belirlenmektedir. 

BYK/SBYK tarafından belirlenen değişiklikler Eğitim Komisyonu ve 

Fakülte Kurulunda görüşülüp onaylandıktan/düzenlendikten sonra bir 

sonraki eğitim döneminde uygulamaya konmaktadır. Bu konuya ait son 

üç yılda gerçekleştirilen değişikliğe ilişkin bir örnek ektedir (Ek 5.30. 

Kardiyopulmoner Staj Bloğu Değişiklikleri). 

GS.5.2.1. Tıp fakülteleri, program değerlendirme süreci ve sonuçlarının geçerlik 

ve güvenirlik kanıtlarını toplamalı ve göstermelidir. 

Standardın 

karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

 Program değerlendirme süreci ve sonuçlarının geçerlik ve güvenirlik 

kanıtları toplanıyor ve gösteriliyor mu? 

Açıklamalar 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. 

Değerlendirme metninde örneğin, program değerlendirmede 

kullanılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları açıklanmalı, ilgili 

belgeler ekte verilmelidir. 
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Ek rehber sorular ve 

yanıtları 
 Program değerlendirme süreci ve sonuçlarının geçerlik ve güvenirlik 

kanıtları toplanıyor ve gösteriliyor mu? 

Fakültemizde kullanılan ilk üç yıl ve staj blokları değerlendirme 

formlarının 2015-2016 eğitim döneminden itibaren kullanılmaya 

başlanan son versiyonları ile ilgili geçerlik ve güvenirlik kanıtları 2015-

2016 eğitim dönemi sonunda elde edilecektir. 

 

Program Değerlendirme Komisyonunun 2015-2016 eğitim-öğretim 

döneminde tekrar çalışmaya başlamasıyla birlikte yeniden düzenlenen 

veri toplama araçlarının tutarlılık ve yapı geçerliliği özellikleri gerekli 

istatistik analizler yapılarak değerlendirilecektir. 2002-2009 döneminde 

de kullanılan veri toplama araçlarının benzer şekilde tutarlılık ve yapı 

geçerliliği analizleri yapılmış ve hem özdeğerlendirme raporunda 

sonuçlarına yer verilmiş hem de Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu 

ziyaret ekibine sunulmuştur. 

Bu başvuru döneminde yeni veri toplama araçları 2015-2016 eğitim-

öğretim döneminde yeni kullanılmaya başladığından, yapı geçerliliği 

analizine yetecek sayıda veri ancak yılsonunda tüm bloklar ve staj 

blokları tamamlandıktan sonra elde edilebilecektir. Bu nedenle, öğrenci 

blok ve staj bloğu değerlendirme formlarının geçerlik ve güvenirlik 

raporları eğitim dönemi sonunda hazırlanacaktır (Ek 5.31. 

Değerlendirme Formları Geçerlik-Güvenirlik Çalışma Raporu). 

GS.5.2.2. Tıp fakülteleri dış değerlendirme yöntem ve süreçlerini kullanmalıdır. 

 

Standardın 

karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

 Eğitim Programını değerlendirmede dış değerlendirme yöntem 

ve süreçleri kullanılmakta mı? 

Açıklamalar 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 metninde örneğin, program değerlendirmede dış 

değerlendirme yöntem ve süreçlerinin ne şekilde kullanıldığı 

açıklanmalı, program değerlendirme sonuçlarının paylaşıldığını 

gösteren belgeler ve dış değerlendirme raporları ekte verilmelidir. 

Ek rehber sorular ve 

yanıtları 
 Eğitim programını değerlendirmede dış değerlendirme yöntem 

ve süreçleri kullanılmakta mı? 

Fakültemiz eğitim programının ulusal dış değerlendirme yöntem 

ve süreçleri UTEAK tarafından yapılmaktadır. 
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Fakültemizin eğitim programının uluslararası dış değerlendirilmesi 

yapılmamaktadır. 

Ulusal dış değerlendirme amacıyla UTEAK’a akreditasyon için 

başvurulmuştur. 2010-2017 için Fakültemiz akredite edilmiştir. 2016 

yılında tekrar akreditasyon başvurusu yapılmaktadır. 
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6. ÖĞRETİM ELEMANLARI (AKADEMİK KADRO) 

 

6.1. Akademik Kadro Politikası 

TS.6.1.1. Tıp fakültelerinin eğitim programlarının gereksinimlerini göz önüne alan, 

eğitim, araştırma ve hizmet yükleri arasında belirli bir denge gözeten 

akademik kadro yapısı ve kadro gelişimi politikası mutlaka olmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

 Üniversite ve tıp fakültesinin akademik kadro yapılanması ve gelişimi ile 

ilgili plan ve politikası var mıdır? 

 Tıp fakültesinin akademik kadro yapılanması ve gelişimi plan, 

politikalarında eğitim, araştırma ve hizmet yükleri değerlendirilmiş 

midir? 

 Tıp fakültesinin öz görev, amaç ve işlevlerine göre, mevcut akademik 

kadronun özellikleri (sayı, bilim ve anabilim dallarına dağılımı,  unvan, 

kıdem, çalışma statüsü) ile eğitim araştırma ve hizmet yükünü 

karşılamak için uygun mudur?  

Açıklamalar Tıp fakültelerinin akademik kadrolarını (tıp-tıp dışı, temel-klinik 

bilimciler, tam-yarı zamanlı) oluştururken izleyeceği temel ilke ve 

politikaları olmalıdır. Kadro politikası, fakültenin eğitim yükü, öğretim 

üyesi-öğrenci oranı, yönetsel ve idari kadro gereksinimleri ile 

araştırma ve sağlık hizmet yükünü gözeten kriterler içermelidir. 

Akademik kadro; bu kriterler çerçevesinde ve ayrıca mevcut öğretim 

elemanı sayıları, yaş ve kıdem durumları ve gereksinimi karşılama 

durumu dikkate alınarak belirlenmelidir. 

Değerlendirme metninde örneğin, üniversite ve tıp fakültesinin 

akademik kadro yapılanmasına yönelik stratejik planı ve gerekçesi 

açıklanmalı, fakülte akademik kadrosunun anabilim dalları, akademik 

dereceleri ve çalışma statülerine göre dağılımının ve üniversitenin 

akademik kadrolarının akademik birimlere göre dağılımının son 

beş yıldaki durumunu gösteren tablolar ekte verilmelidir. 

 

TS.6.1.1. Üniversite ve tıp fakültesinin akademik kadro yapılanması ve gelişimi ile ilgili plan 

ve politikası var mıdır?  

Fakültemizin akademik kadro yapılanması ve gelişimi ile ilgili plan ve politikası mevcuttur. Bu 

planlama 5 yılı kapsayan süreler için yapılmaktadır. Son olarak 2014-2018 yılı stratejik planı 

hazırlanmıştır (Ek 6.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2018 Yılı Stratejik Planı). 

 

TS.6.1.1. Tıp fakültesinin akademik kadro yapılanması ve gelişimi plan, politikalarında eğitim, 

araştırma ve hizmet yükleri değerlendirilmiş midir? 

Fakültemizde akademik kadro yapılanması, gelişimi plan ve politikalarında eğitim, araştırma ve 

hizmet yükleri yanı sıra, mesleki etkinlikleri, yönetim ve temsil görevleri de değerlendirilmiştir. 
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TS.6.1.1. 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, araştırma ve hizmet yükleri vardır. Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesinin Ege Bölgesine hizmet sunması ve bölge hastanesi niteliğini taşıması 

nedeniyle eğitim, araştırma yanında hizmet yükü de yoğundur. Son beş yıl içerisinde acil servis 

başvurularında %100, toplam hasta başvurularında ise yaklaşık %15’lik bir artış mevcuttur 

(Tablo 6.1.1.). 

 

Tablo 6.1.1. Ege Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi son beş yıla ait Acil Servis ve hastane başvuru 

sayıları 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Acil Servis 77.648 104.365 121.830 133.641 150.254 

Çocuk Acil 31.939 36.602 46.875 53.794 61.858 

Toplam Hastane 950.783 1.004.615 1.059.192 1.141.864 1.176.899 

 

Hizmetin dağılımına bağlı olarak mevcut akademik kadronun özellikleri, eğitim, araştırma ve 

hizmet yükünü karşılama durumu açısından incelendiğinde, anabilim dalları arasında farklılıklar 

oluşabilmektedir. Bu farklılıklar her anabilim dalının stratejik planlama çalışmalarında detaylı 

olarak bildirilmiştir. Anabilim dallarından gelen geri bildirimler değerlendirildiğinde; eğitim, 

araştırma ve hizmeti karşılamada sorun bulunmamakla birlikte, akademik kadro başına düşen 

yükün fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bu hizmet yüküne karşın 2015 yılı verilerine göre öğretim 

üyelerinin araştırma ve bilimsel etkinliklere katılımı oldukça yüksektir (Tablo 6.1.2) (Ek 6.2. Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadronun 2015 yılı performans gerçekleştirme verileri). 
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Tablo 6.1.2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Kadronun 2015 Yılı Performans  

Gerçekleştirme Verileri* 

 

Uluslararası indekslerce (SCI, SSCI, AHCI vb.) tanınan dergilerde makalesi yayımlanan 

akademik personel sayısı 
438 

Etki Faktörü (Impact Factor = IF) 1 ve üzerinde olan uluslararası yayın sayısı 389 

Uluslararası dergilerde makalesi yayımlanan toplam akademik personel sayısı 420 

Uluslararası bildiri (sözlü ve poster) yayımlayan akademik personel sayısı 367 

Ulusal dergilerde makalesi yayımlanan akademik personel sayısı 439 

Hakemli bilimsel ulusal dergilerde yayımlanan makale sayısı 406 

Ulusal bildiri (sözlü ve poster) yayımlayan akademik personel sayısı 493 

TÜBİTAK dizininde yer alan veya Index Medicus, EMBASE/Excerpta Medica, Scopus 

tarafından taranan bilimsel dergilerde yayınlanan ulusal yayın sayısı 
282 

Diğer ulusal dergilerde yayımlanan makale sayısı 75 

Yurt içindeki diğer üniversitelerle yapılan ortak bilimsel çalışma sonucu yayımlanan 

yayın sayısı 
79 

Disiplinler arası düzenlenen bilimsel toplantı sayısı 187 

Uluslararası alanda katılınan fuar ve etkinliklerin sayısı 110 

Ulusal alanda katılınan fuar ve etkinliklerin sayısı 244 

Uluslararası alanda düzenlenen etkinlik sayısı 14 

Ulusal alanda düzenlenen etkinlik sayısı 341 

Akademik personel arasında düzenlenen ortak seminer programı-paylaşım günü ve 

eğitim sayısı 

1307 

Paydaşlarla ortak yürütülen çalışma sayısı 194 

* Tablo 6.1.2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadronun 2015 yılı performans gerçekleştirme 

verilerinden alınmıştır. 

 

Ege Üniversitesinin 2014-2018 yıllarını kapsayan beş yıllık stratejik planında hem üniversitemiz 

hem de fakültemizin hedefleri ayrıntılı olarak sunulmaktadır. Bu stratejik plan çalışması 

kapsamında öğretim üyelerinin hizmet analizinin yapılması istenmiş; bazı anabilim dallarında 

her öğretim üyesi için ayrı ayrı, bazı anabilim dallarında ise anabilim dalı genelinde; eğitim, 

araştırma, sağlık hizmeti, mesleki etkinlikler, yönetim ve temsil görevleri belirlenmiştir (Ek 6.3a. 

Akademik Kadro ve Ek 6.3b. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi son beş yıla ait akademik kadronun 

anabilim dalları, akademik dereceleri ve çalışma statülerine göre dağılımı). 
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GS.6.1.1. Tıp fakülteleri, kadro gelişimine yönelik gerçekçi bir stratejik planlama 

yapmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

 

° Üniversite ve tıp fakültesinin kadro gelişimine yönelik stratejik planı 

var mıdır? 

Gerçekleşme durumu nedir? 

Açıklamalar Tıp fakülteleri, kadro gelişimine yönelik planlama yaparken; eğitim, 

araştırma ve sağlık hizmeti sunumunun kalitesini geliştirecek olan 

stratejilerini oluşturmalı, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere 

dönüştürmeli ve performans göstergelerini belirleyerek sürekli 

izlemelidir. 

Değerlendirme metninde örneğin, stratejik plan eşliğinde, plan 

hazırlandığı dönemden bu yana gerçekleşen kadro gelişimi 

açıklanmalı, ilgili belgeler ekte verilmelidir. 

 

GS.6.1.1. Üniversite ve Tıp fakültesinin kadro gelişimine yönelik stratejik planı var mıdır? 

Gerçekleşme durumu nedir? 

Ege Üniversitesi ve Tıp Fakültesi beş yıllık Stratejik Planı 2018 yılı sonunda bitmiş olacaktır. 

Mevcut Stratejik Plan dâhilinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Yükseköğretim 

Kurumuna ihtiyaç olduğu bildirilen kadro sayısı 2015 yılı için 17 profesör, 15 doçent ve 7 

yardımcı doçent; 2016 yılı için 24 profesör, 17 doçent ve 12 yardımcı doçent kadrosudur (Ek 

6.4. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadro istek yazısı). 2015 yılında talep edilen profesör 

kadrosundan 19’u, doçent kadrosunun 16’sı, yardımcı doçent kadrosunun 8’i gerçekleşmiştir. 

 

Ege Üniversitesi Stratejik Planı, 2014 yılında hazırlanmıştır. Kadro gelişimi yukarıda da 

belirtildiği gibi, üniversitemiz bünyesindeki fakültelerin öz görev ve işlevleri göz önünde 

bulundurularak eğitim, araştırma ve diğer akademik ve mesleksel etkinlerini içerecek şekilde 

planlanmış ve hazırlanmıştır. 2015 yılında istenilen kadro taleplerinin tamamına yakını 

karşılanmıştır. 

 

 

6.2. Öğretim elemanı seçim, atama ve yükseltmeleri 

TS.6.2.1. 
Tıp fakülteleri öğretim elemanı seçim, atama ve akademik yükseltmelerde 

mutlaka akademik liyakatı göz önüne almalı ve kriterler kullanmalıdır. 
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Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

Öğretim elemanlarının seçim, atama ve akademik yükseltme kriterleri, 

fakültenin öz görev, amaç ve işlevlerine uygun olarak, eğitim, 

araştırma, diğer akademik ve mesleksel etkinliklerini içerecek şekilde 

belirlenmiş midir? 

Seçim, atama ve akademik yükseltmeler belirlenen kriterlere uygun 

şekilde gerçekleştirilmekte midir? Nasıl? 

Açıklamalar 
Tıp fakülteleri, öğretim elemanlarının seçim, atama ve yükseltmeleri için 

Yüksek Öğretim Mevzuatına ek olarak, vizyon ve misyonu doğrultusunda 

kendi kriterlerini oluşturmalıdır. Bu kriterler eğitim, araştırma ile diğer 

akademik ve mesleksel alanlarındaki tüm etkinlikleri bir denge gözeterek 

kapsamalı; öğretim elemanlarının eğitimle ilgili etkinliklere aktif katılım 

ve katkısını özendirecek şekilde kurgulanmalıdır. 

Değerlendirme metninde örneğin, üniversitenin seçim, atama ve 

yükseltme kriterlerinin stratejik planda belirtilen çerçeveye 

uygunluğu gösterilmeli ve üniversite kriterlerinin yanı sıra 

fakültedeki seçim, atama ve yükseltme kriterleri ile ilgili süreçler 

tanımlanmalıdır. Seçim, atama ve yükseltme kriterleri ve anabilim 

dallarına göre son beş yıldaki atama ve yükseltmeler ekte 

verilmelidir. 

 

TS.6.2.1. 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? 

Yürürlükte olan Ege Üniversitesi Öğretim Elemanları Seçim Atama ve Yükseltme kriterleri, 

fakültelerin öz görev ve işlevleri göz önünde bulundurularak eğitim, araştırma ve diğer 

akademik ve mesleksel etkinlerini içerecek şekilde hazırlanmıştır. Bilim dünyasına katkıda 

bulunmak amacı ile evrensel ölçekte bilgi üretmek ve bölgesel, ulusal gereksinimler 

doğrultusunda toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile en üst düzey tıp eğitimi vererek 

ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici hekimler 

yetiştirmek misyonu ile yola çıkan Fakültemiz, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası 

ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler 

ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olma yolunda bu günkü olanaklar çerçevesinde 

gerekenleri yapmaya çalışmaktadır. Söz konusu unsurlar Fakültemizin öz görev, amaç ve 

işlevlerini belirlemektedir. 

 

TS.6.2.1. Seçim, atama ve akademik yükseltmeler belirlenen kriterlere uygun şekilde 

gerçekleştirilmekte midir? Nasıl? 

Fakültemizde öğretim elemanı seçim, atama ve yükseltmeleri için 28.01.2003 tarihinde Ege 

Üniversitesi Senatosunda alınan karar doğrultusunda oluşturulmuş Ege Üniversitesi Akademik 

Yükseltme Kriterleri kullanılmaktadır (Ek 6.5. Ege Üniversitesi Akademik Yükseltme Kriterleri). 

Bu kriterlerin oluşturulmasında, akademik liyakat tanımı içinde yer alan, ulusal olduğu kadar 

uluslararası ölçekte de kabul ve destek bulan bilimsel çalışmalar yanında, eğitim, öğretim, 

araştırma faaliyetlerinde evrensel düzeyde kabul edilen etik değerlere ve ilkelere sahip olma 
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özellikleri temel alınmıştır. Ayrıca içeriğinde eğitim, araştırma ve diğer akademik ve mesleksel 

alanlardaki tüm etkinlikler arasında bir denge gözetilmesine dikkat edilmiştir. Söz konusu 

alanlar ile ilgili etkinlikler, tüm fakülteler için ortak (Ek 6.5. Ege Üniversitesi Akademik 

Yükseltme Kriterleri A,B,C,D,E, F ve G bölümleri) ve diğer fakültelere özgü (Ek 6.5. Ege 

Üniversitesi Akademik Yükseltme Kriterleri H, I, İ ve J bölümleri) olmak üzere belli başlıklar 

altında toplanmıştır: Aşağıda belirtilen söz konusu başlıkların içerikleri detaylandırılarak 

puanlandırılmıştır: 

A) Makaleler 

B) Kitaplar 

C) Bildiriler 

D) Editörlük, yayın kuruluğu üyeliği, hakemlik 

E) Yapılan atıflar 

F) Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 

G) Bilimsel toplantı düzenleme 

 

Seçim, atama ve akademik yükseltmeler için belirlenen kriterlere uygunluk adına oluşturulmuş 

temel ölçütler ise: 

a) Profesörlük başvurusu için adayın, başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için 

Üniversitelerarası Kurul’un yürürlükteki kriterlerini, doçent unvanı aldıktan sonra yeniden 

sağlaması, asgari başvuru koşulu olmak şartıyla yukarıda başlıkları belirtilen kriterlerin 

puanlandırılmasından oluşturulmuş ölçütler gereği toplanması gereken taban puan 300’dür. 

Bunun %75’inin puan listesindeki A, B, C, D ve E bölümlerinden elde edilmesi ve taban puanın 

en az %50’sinin doçentlik sonrası akademik etkinliklerden alınması gerekmektedir. Aday, yeterli 

puanı tamamladığını da beyan ederek hazırladığı bilimsel dosyasına bu asgari başvuru 

koşullarını yerine getirdiğini gösteren belgeleri koymak zorundadır. 

b) Doçentlik başvurusu için, unvan alınma tarihine bakılmaksızın, adayın başvuru tarihinde, 

Üniversitelerarası Kurul’un yürürlükteki ilgili alanda “doçentlik başvurusu için kriterleri” asgari 

koşul olarak aranmaktadır. 

c) Yardımcı Doçentlik başvurusu için ilgili ölçütlerden toplanması gereken taban puan 75’dir. 

Yardımcı doçentlik için yeniden yapılacak başvurularda, dolan atama dönemi içinde en az ek 45 

puan kazanılması gerekir. Ayrıca bu puanlar kapsamında, yardımcı doçentlik başvurularında, ilk 

atama için adayın doktora veya tıpta uzmanlık tezinden ya da bunların dışında hazırlanmış bir 

ve Üniversitelerarası Kurulca konulan ilgili alanda en son tarihli doçentlik ölçütlerinde belirtilen 

kurallara uygun en az bir çalışma yapılması gerekir. Yeniden yapılacak atamalarda da aynı 

şekilde Üniversitelerarası Kurulca ilgili alanın doçentlik başvurusu için belirlenen en son tarihli 

ölçütlere uygun en az bir veya uluslararası ya da ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış bir adet 

makalesinin olması gerekmektedir. 

d) Adayların kabul yazısı gelmiş makaleleri ve bildirileri ile başvurdukları bilim alanı ile ilgili 

bilimsel nitelik taşıyan ve yayınlanmış olan kitaplar değerlendirmeye alınır. 

e) Çok yazarlı yayınlarda, patentlerde ve ödüllerde adayın puanı 

 İki kişi her biri 0,8 birim, 

 Üç kişi her biri 0,5 birim, 

 Dört kişi her biri 0,4 birim, 

 Beş kişi her biri 0,3 birim, 

 Altı kişi ve üstü her biri 1/( n -1) birim olacak şekilde hesaplanır. 
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f) Bir çalışma birden fazla yerde yayımlanır/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 

(karşılanması gereken taban puanın %75’inin A, B, C, D ve E bölümlerinden alınması şeklinde) 

yardımcı doçentlik ve doçentlik kriterlerinde bu durum dikkate alınmamıştır. 

Uygulanmakta olan kriterler, Fakültemiz stratejik hedefleri doğrultusunda aşağıda tanımlanmış 

misyon ve vizyon çerçevesine uygun içerik taşımaktadır. 

 

Fakültemizin Misyonu: 

Bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile evrensel ölçekte bilgi üretmek ve bölgesel, ulusal 

gereksinimler doğrultusunda toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile en üst düzey tıp 

eğitimi vererek ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve 

üretici hekimler yetiştirmektir. 

 

Fakültemizin Vizyonu: 

Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü 

ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu 

olmaktır. 

“Doçentlik Başvuruları Asgari Ölçütleri” ile ilgili 1 Ocak 2016 tarihinde resmi olarak ilan edilen 

son Yükseköğretim Kurulu Mevzuatının 16 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi 

beklenmektedir. Üniversitemizin Seçim, Atama ve Yükseltme ile ilgili belirlediği kriterler aynen 

uygulanacaktır. 

 

“Eğitim-Öğretim ve Araştırma” başlığı altında öğretim elemanlarının eğitimle ilgili etkinliklere 

aktif katılım ve katkısını özendirecek bir içeriğe sahip halen uygulanmakta olan seçim atama ve 

yükseltme kriterlerinde, eğitici gelişim programı ile ilgili bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

Fakültemiz, bir program çerçevesi içinde uygulanmakta olan mevcut eğitici gelişim kurslarının 

zorunlu bir kriter olmasını, gelişim standardı olarak hedeflemiştir. 

 

Üniversitenin seçim, atama ve yükseltme kriterlerinin stratejik planda belirtilen çerçeveye 

uygunluğu 

Fakültemizinki ile de örtüşen Üniversitemiz 2014-2018 yılını kapsayan Stratejik Planı (Ek 6.1. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2018 Stratejik Planı) kapsamındaki “Öğretim elemanı seçim, 

atama ve yükseltmeleri” ile ilişkilendirilecek amaçlar ve hedefler aşağıda belirtilmiştir: 

 

Stratejik Plan Tema 1. EĞİTİM 

Stratejik Amaç 1. Ulusal ve uluslararası alanda eğitim lideri olmak 

(Ek 6.5. Ege Üniversitesi Seçim, Atama ve Yükseltme Kriterleri Bölüm F) 

Hedef 1.1. Yürütülmekte olan eğitim programlarının ulusal ve uluslararası normlar ve 

beklentiler çerçevesinde güncellenerek niteliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi 

Hedef 1.2. Toplumsal beklentiler, sektörel eğilimler ve ülke hedefleri çerçevesinde yeni 

programlar (lisansüstü, lisans, ön lisans, sertifika) ve dersler oluşturulması  
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Hedef 1.3. Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının ve katılan kişi 

sayısının arttırılması 

Hedef 1.4. Öğrencilerin girişimcilik bilincinin geliştirilmesi 

Hedef 1.5. Öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini destekleyici hizmetlerin yürütülmesi ve 

geliştirilmesi 

 

Stratejik Plan Tema 2. ARAŞTIRMA 

Stratejik Amaç 2. Ulusal ve uluslararası araştırma olanaklarını arttırmak ve Ar-Ge çalışmalarını 

teşvik etmek (İlişkili kısım–bkz. Ege Üniversitesi Seçim, Atama ve Yükseltme Kriterleri Bölüm A, 

B, C, D, E ve F) 

Hedef 2.1. Araştırma olanaklarını arttırmak için insan kaynağının geliştirilmesi 

Hedef 2.2. Araştırma olanaklarını arttırmak için fiziki alt yapı, maddi kaynak yaratılması ve 

basın-yayın olanaklarının geliştirilmesi 

Hedef 2.3. Ulusal ve uluslararası proje ve yayın sayısının artırılması 

Hedef 2.4. Yeni ürün, hizmet ve fikirlerin ticarileşmesinin teşvik edilerek, patent, faydalı model 

vb. çıktıların arttırılması 

 

Stratejik Plan Tema 3. KURUMSAL YAPI  

Stratejik Amaç 3. Kurumsal yapının sürdürülebilirliğini ve gelişimini sağlamak  

(Ek 6.5. Ege Üniversitesi Seçim, Atama ve Yükseltme Kriterleri Bölüm A, B, C,D,E ve F) 

Hedef 3.1. Ulusal ve uluslararası iletişim ve işbirliği ağlarının arttırılması  

Hedef 3.2. Üniversitenin tanıtımı için ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım çalışmalarının ve 

etkinliklerinin arttırılması 

Hedef 3.4. Akademik ve idari personelin gelişiminin sürekliliğinin sağlanması 

Hedef 3.5. Mevcut örgütlenmelerin yeniden düzenlenmesi ve yenilikçi altyapı ve kurumların 

oluşturulması 

 

Stratejik Plan Tema 4. PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER 

Stratejik Amaç 4. Paydaşlarla etkileşim kalitesini arttırmak  

(Ek 6.5. Ege Üniversitesi Seçim, Atama ve Yükseltme Kriterleri Bölüm A, B, C, D, E ve F) 

Hedef 4.1. Toplumun yaşam kalitesinin arttırılması için sürdürülebilir kalkınma, sağlık, eğitim ve 

sosyal sorumluluk alanlarında çalışmaların arttırılması 

Hedef 4.2. Paydaşlarla ilişkilerin ve işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik mekanizmaların 

oluşturulması 

Hedef 4.3. Mevcut kapasitenin ve eğitim -araştırma sonuçlarından elde edilen birikimin 

topluma yönelik ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi 

Hedef 4.4. Tıp alanında topluma yönelik sağlanan hizmetlerin geliştirilmesi 

 

Üniversite kriterlerinin yanı sıra fakültedeki seçim, atama ve yükseltme kriterleri ile ilgili 

süreçlerinin tanımlanması  

Üniversitemiz Seçim, Atama ve Yükseltme kriterlerinde daha önce var olan tıp fakültesi 

profesörlük başvuruları ile ilgili olan “SCI expanded - SSCI ve AHCI indeks kapsamındaki 

dergilerde yayımlanmış ve en az bir makalede adayın ağırlıklı olarak sorumlu bulunduğu asgari 

üç makale yayımlamış olmak” bölümü çıkartılmıştır. 2016 yılı içinde tüm fakülteler için ortak 

olmak üzere profesörlük kriterlerine “başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için 
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üniversitelerarası kurulun yürürlükteki kriterlerini, doçent unvanı aldıktan sonra yeniden 

sağlaması” asgari başvuru koşulu eklenmiştir. 

2015 yılı içinde toplam 19 profesör, 16 doçent, 8 yardımcı doçent, 11 uzman kadrosu YÖK’ten 

onaylanmış ve ilan edilerek bu kadrolara öğretim üyelerinin/elemanlarının atamaları 

yapılmıştır. Son 5 yıl içinde ise 143 profesör, 116 doçent, 40 yardımcı doçent ve 76 uzman 

kadrosuna atama ve yükseltme gerçekleştirilmiştir [Ek 6.6. Anabilim dallarına göre son beş yıl 

içindeki (2011 Ocak-2016 Mayıs) atama ve yükseltmeleri yapılan kişilerin listesi]. 

 

GS.6.2.1. Tıp fakültelerinin üniversitenin genel seçim, atama ve akademik 

yükseltme kriterlerinin yanı sıra amaç ve işlevleri doğrultusunda ek 

kriterleri olmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

° Tıp Fakültesinin, üniversitenin genel seçim, atama ve akademik 

yükseltme kriterlerinin yanı sıra amaç ve işlevleri doğrultusunda ek 

kriterleri var mıdır? 

Açıklamalar Tıp fakültelerinin öğretim elemanı kapasitesinin düzenli olarak, belirtilen 

alanlardaki ihtiyaçlar ve eğitim, araştırma ve hizmet yükü açısından belli 

bir dengeyi koruyarak sürekli gözden geçirilmesi gerekir. Seçim, atama 

ve akademik yükseltme kriterleri Yükseköğretim Mevzuatında yapılan 

değişiklikler, Üniversitelerarası Kurulun aldığı kararlar, Sağlık Bakanlığı 

tüzük ve yönetmelik değişiklikleri çerçevesinde periyodik olarak 

güncellenmelidir. Fakültenin öğretim elemanlarının eğitim etkinliklerine 

katılımı ve emeklerini gözetecek ve değerlendirecek ek kriterleri de 

olmalıdır. 

Değerlendirme metninde örneğin, fakültenin üniversitenin 

belirlediği kriterlerin yanı sıra kendi amaç ve işlevleri doğrultusunda 

belirlediği eğitim etkinliklerine, eğitici gelişimi programlarına 

katılım gibi ek seçim, atama ve yükseltme kriterleri tanımlanmalı 

ve ilgili belgeler ekte verilmelidir. 

 

GS.6.2.1. Tıp Fakültesinin, üniversitenin genel seçim, atama ve akademik yükseltme 

kriterlerinin yanı sıra amaç ve işlevleri doğrultusunda ek kriterleri var mıdır? 

Fakültemizde uygulamada olan üniversitemizin genel seçim, atama ve akademik yükseltme 

kriterlerinin içeriğinde Fakültemize özgü ek kriterler mevcut olmamakla birlikte 2016 yılı içinde 

profesörlük kriterleri içine “Adayın, başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için 

üniversitelerarası kurulun yürürlükteki kriterlerini, doçent unvanı aldıktan sonra yeniden 

sağlaması” asgari başvuru koşulu yeni konulmuştur. Fakat profesörlük atanma zamanı gelmiş 

kişilerin mağduriyetine yol açabilme olasılığı olduğu için söz konusu kriterin iki yıl sonra 

uygulamaya geçirilmesi şeklinde yeniden düzenlenmesi düşünülmektedir. 
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Tıp fakültelerinin öğretim elemanı kapasitesinin düzenli olarak, belirtilen alanlardaki 

ihtiyaçlar ve eğitim, araştırma ve hizmet yükü açısından belli bir dengeyi koruyarak sürekli 

gözden geçirilmesi 

Fakültemizin gelişmelerden sürekli bilgilendirilmesi amacıyla süreklilik gösteren toplantılar 

düzenlenmektedir. Bu amaçla, bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanları toplantıları düzenli 

olarak yapılmaktadır. . 2015 yılı içinde toplam 19 profesör, 16 doçent, 8 yardımcı doçent, 11 

uzman kadrosu YÖK’ten onaylanmış ve ilan edilerek atamaları yapılmıştır. 2015 yılı içinde 10’u 

yaş haddinden 6’sı kendi isteğiyle olmak üzere toplam 16 öğretim üyemiz emekli olmuş, 4 

öğretim üyemiz istifa ederek kurumdan ayrılmıştır. Fakültemizde akademik kadro 

yükseltmelerinde uzun yıllardan beri var olan kadro bekleme sorunu önemli ölçüde çözülmüş 

olup öğretim üyelerimizin olabildiğince kısa zamanda hak ettikleri kadroya geçebilmesi 

sağlanmıştır. Bundan sonraki süreçte gelişebilecek farklı durumlara göre hazırlıklar yapılmıştır. 

Asistan ve uzman kadro taleplerinin belirlenmesinde anabilim ve bilim dallarının ihtiyaç ve 

talepleri dikkate alınarak hareket edilmektedir. 

Fakültemizin öğretim elemanları/akademik kadro yapılanması ve gelişimi ile ilgili eğitim, 

araştırma ve hizmet yükleri yanı sıra, mesleki etkinlikleri, yönetim ve temsil görevlerinin de 

değerlendirildiği plan ve politikası mevcuttur. 

 

Seçim, atama ve akademik yükseltme kriterleri Yükseköğretim Mevzuatında yapılan 

değişiklikler, Üniversitelerarası Kurulun aldığı kararlar, Sağlık Bakanlığı tüzük ve yönetmelik 

değişiklikleri çerçevesinde periyodik olarak güncellenmesi 

“Öğretim elemanlarının seçim, atama ve akademik yükseltme kriterleri”nin Profesörlük 

Başvurusu bölümü ile ilgili ilk paragrafındaki “Profesörlük başvurularında, adayın başvuru 

tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası kurulun yürürlükteki 

kriterlerini, doçent unvanını aldıktan sonra yeniden sağlanması, asgari başvuru koşulu 

olacaktır. Aday hazırladığı bilimsel dosyasına, yeterli puanı tamamladığını da beyan ederek bu 

asgari başvuru koşullarını yerine getirdiğini gösteren belgeleri koymak zorundadır” cümlesi ve 

Doçent ile Yardımcı Doçent Atamalarında Yüksek Öğretim Seçim, Atama ve Akademik 

Yükseltme Kriterleri mevzuatı ile ilişkili kriterler söz konusu çerçevedeki periyodik 

güncellenmeyi sağlamış olacaktır. 

 

Fakültenin üniversitenin belirlediği kriterlerin yanı sıra kendi amaç ve işlevleri doğrultusunda 

belirlediği eğitim etkinliklerine, eğitici gelişimi programlarına katılım gibi ek seçim, atama ve 

yükseltme kriterleri tanımlanması 

Fakültemizde seçim, atama ve akademik yükseltme kriterlerinde Fakültenin öğretim 

elemanlarının eğitim etkinliklerine katılımı ve emeklerini gözetecek ve değerlendirecek ek 

kriterlerinin olması ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup söz konusu kriterin zorunluluk 

haline getirilmesi konusu tartışılmaktadır. Bu konunun önümüzdeki süreçte gelişim standartları 

kapsamında değerlendirilecek başlıklar arasında ele alınması düşünülmektedir. 
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6.3. Öğretim elemanlarının görev ve sorumlulukları 

TS.6.3.1. 

Tıp fakülteleri, akademik kadrolarının görev ve sorumluluklarını çalışma 

alanları ve akademik düzeylerine göre mutlaka belirlemeli ve duyurmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

• Fakültenin öz görev, amaç ve işlevlerine göre akademik kadronun görev 

ve sorumlulukları açıkça tanımlanmış mı? 

Açıklamalar Tıp fakültelerinde öğretim elemanlarının görev tanımlarının net olarak 

yapılmış olması gerekir. Her öğretim elemanının öğretim üyesi, öğretim 

görevlisi, araştırma görevlisi ve uzman statüsü farklılıkları gözetilerek 

2547 sayılı YÖK kanununda belirtilenler dışındaki kuruma özgü görev ve 

sorumluluk tanımlamaları eğitim yükü, eğitimin koordinasyonu, sağlık 

hizmet sunumu ve araştırma faaliyetleri açısından yükümlülükleri ayrı 

ayrı belirlenmeli ve ilgililerle paylaşılmış olmalıdır. 

Değerlendirme metninde örneğin, akademik kadro için tanımlanmış 

görev ve sorumluluklar tanıtılmalı, ilgili belgeler ekte verilmelidir. 
 

TS.6.3.1. Fakültenin öz görev, amaç ve işlevlerine göre akademik kadronun görev ve 

sorumlulukları açıkça tanımlanmış mı? 

Fakültemizin öz görev, amaç ve işlevlerine göre belirlenmiş akademik kadro görev ve 

sorumlulukları tanımlanmıştır (Ek 6.7. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik personelin 

görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esaslar). 

 

Yükseköğretim kanunda belirtilen standart görevler dışında öğretim üyelerinin kongre ve 

kurslar düzenlemek, öğrenci kongre ve sempozyumları düzenlemek, reçete temelli eğitim 

toplantıları düzenlemek, halka yönelik bilgilendirici broşür ve kitaplar yayınlamak, öğrenci ÖÇM 

düzenleyerek lisans düzeyindeki öğrencilerin paramedikal konularda da bilgi, tecrübe ve görüş 

sahibi olmalarını sağlamak ile ilgili görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, YÖK 2547 sayılı kanunun (l) bendinde öğretim üyeleri, öğretim görevlisi, 

okutman ve öğretim yardımcıları tanımları yapılmakta ve Beşinci bölüm Madde 22’de öğretim 

üyelerinin görevleri belirtilmektedir (Ek 6.8. Yükseköğretim Kurumu 2547 sayılı kanunu). 

 

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 kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve 

sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, 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. 
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m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı 

doçentlerdir. 

(1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir. 

(2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir. 

(3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli 

sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip 

kişidir. 

n) Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. 

o) Okutman: Eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders 

olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır. 

p) Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, 

araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim öğretim planlamacılarıdır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Öğretim Elemanları 

Öğretim üyelerinin görevleri:  

Madde 22 – 

a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, 

lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, 

proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek, 

b. Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, 

c. İlgili birim başkanlığınca 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 Yükseköğretim Personel Kanununda öğretim elemanları kapsamına giren 

personel sınıflandırılarak aylıkları ve ek göstergeleri düzenlenmiş, derece yükseltmesi ve 

kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite 

idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarı belirlenmiştir (Ek 6.9. Yükseköğretim Kurumu 

2914 sayılı personel kanun). 

 

Yükseköğretim personel kanunu: 2914 (Kabul Tarihi: 11/10/1983) 

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 şekil ve şartları ile sosyal haklardan yararlanma, 

ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli 

ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemektir. 

 

Fakültemizde yürürlükteki yasalara göre hareket edilmektedir. Ayrıca Fakültemiz akademik 

kadrolarının eğitimle ilgili görev ve sorumlulukları, çalışma alanları tanımlanmış tüm öğretim 

üyelerine Fakültenin internet sayfasında elektronik ve basılı olarak duyurulmuştur. 
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GS.6.3.1. 
Tıp fakülteleri, akademik kadrolarının görev ve sorumluluklarını yerine 

getirip getirmediklerini düzenli olarak izlemeli ve değerlendirmelidir. 

GS.6.3.2. Tıp fakülteleri, öğretim elemanlarının eğitsel performanslarını izlemeli, 

değerlendirilmeli ve ödüllendirmelidir. 

GS.6.3.3. Tıp fakülteleri, araştırma görevlilerinin kendi eğitimlerinin bir parçası 

olarak öğretim üyeleri gözetiminde mezuniyet öncesi tıp eğitiminin 

yürütülmesindeki görev ve sorumluluklarını açıkça belirlemiş olmalı, 

izlemeli, değerlendirmeli ve ödüllendirmelidir. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

 Akademik kadronun kendilerine verilen görev ve sorumlulukları 

yerine getirme durumları bir sistem içinde izleniyor mu? 

 Tıp fakültesinin, akademik kadrolarının eğitsel performanslarını 

değerlendirme sistemi ve özellikleri nelerdir? 

 Tıp fakültesi, araştırma görevlilerinin kendi eğitimlerinin bir parçası 

olarak öğretim üyeleri gözetiminde mezuniyet öncesi tıp eğitiminin 

yürütülmesindeki görev ve sorumluluklarını belirlemiş, bu konuda 

eğitim vermiş, sorumluluklarını izlemekte, değerlendirmekte ve 

ödüllendirmekte midir? 
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Açıklamalar Tıp fakülteleri, akademik kadronun eğitim yükü, eğitimin koordinasyonu, 

sağlık hizmet sunumu ve araştırma faaliyetleri açısından tanımlanan 

görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeylerini uygun ölçütler 

kullanarak sürekli olarak değerlendirmelidir. 

Tıp fakülteleri, öğretim elemanlarının eğitsel performanslarını (ders 

verme, eğitim yönlendiriciliği, sınav yapma, program geliştirme ve 

değerlendirme, eğitim materyali oluşturma, akademik ve sosyal 

danışmanlık, kurul ve komisyonlarda görev alma vb.) eğitimin tüm 

tarafları üzerinden alınan geri bildirimler ve yürütülen değerlendirmeler 

aracılığıyla izlemeli ve belirlenecek kriterler üzerinden bir ödül sistemi 

geliştirmelidir. 

Tıp fakültelerinde görev yapan araştırma görevlileri aslında uzmanlık 

eğitimi öğrencisi olmakla birlikte tıp fakültelerindeki eğitim 

programlarının yürütülmesinde kendi eğitimlerinin bir parçası olarak 

öğretim üyeleri gözetiminde yardımcı öğretim elemanı olarak da görev 

yapmaktadırlar. Tıp fakülteleri, araştırma görevlilerinin eğitsel görev ve 

sorumluluklarını tanımlamalı, performanslarını değerlendirmeli ve 

belirlenecek kriterler üzerinden bir ödül sistemi geliştirmelidir. 

Değerlendirme metninde örneğin, akademik kadronun tanımlanmış 

görev ve sorumluluklarını yerine getirme durumu ve eğitsel 

performansının nasıl izlendiği 

ve sonuçların nasıl kullanıldığı açıklanmalı, araştırma görevlilerine 

verilen eğitici eğitimi tanıtılmalı, eğitimdeki görev ve 

sorumlulukları ile bunun nasıl izlendiği ve sonuçların nasıl 

kullanıldığı açıklanmalıdır. Akademik kadronun görev ve 

sorumluluklarını yerine getirme durumunu izleme yöntemi, 

akademik kadronun eğitsel performansını değerlendirme yöntemi, 

araştırma görevlilerinin tıp eğitimindeki görev ve sorumlulukları 

listesi/yönergesi, araştırma görevlilerinin eğitsel görev ve 

sorumluluklarını değerlendirme yöntemi ile ilgili belgeler ekte 

verilmelidir. 

 

GS.6.3.1. Akademik kadronun kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirme 

durumları bir sistem içinde izleniyor mu? 

Tıp fakültesi akademik kadrolarının bilimsel aktiviteleri yıllık D formu ile eğitsel aktiviteleri ise aylık C 

formu ile performans çizelgeleri kullanılarak izlenmektedir. Ege Üniversitesi Hastanesi Yönetim 

Kurulu ve Tıp Fakültesi bünyesinde oluşturulan komisyonlar tarafından hazırlanan ve her yıl 

güncellenen anabilim ve bilim dallarının eğitsel aktiviteleri aylık, bilimsel aktiviteleri ise yıllık olarak 

izlenmektedir. Ayrıca 2015 yılından itibaren YÖK akademik teşvik programına yıllık olarak elektronik 

ortamda bildirim yapılmaktadır (bkz. https://yoksis.yok.gov.tr/). Bu sayede 12 ay boyunca öğretim 

üyelerinin ve yardımcılarının maaşlarında yapılan aktivitelerden aldıkları puana göre önemli miktarda 

ek ödeme yapılmaktadır. Bu da, ilgililerin bir sonraki yıl içinde bilimsel aktivitelerinin artmasında 

önemli bir teşvik oluşturmaktadır. 

 

https://yoksis.yok.gov.tr/
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Fakültemizde mezuniyet öncesi tıp eğitimi programında akademik kadronun ders yükü 

tanımlanmıştır. Ayrıca her bir anabilim dalı/bilim dalının tıpta uzmanlık öğrencileri için düzenlenmiş 

eğitim programları belirlenmiştir. Her öğretim yılı başında eğitim programları hem basılı kitapçık 

olarak hem de internet ortamında ayrıntılı olarak paylaşılmaktadır. Bunların dışında doktora 

programları açan bölümlerdeki akademik kadro görev dağılımları ve anabilim dalı/bilim dalı lisansüstü 

tez danışmanlıkları tanımlanmıştır. Akademik kadronun ders yüküne göre ek ders ücreti de 

ödenmektedir (Ek 6.10. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ek ders ücret formu). Eğitici gelişimi 

programlarına katılım özendirilerek akademik kadronun performansı yükseltilmekte ve ek puan 

verilmekte böylece aylık ödemelerde bir miktar artış olmaktadır. Sınavların hazırlık aşaması ve 

yürütülmesinde Fakültemiz yönetimi tarafından yapılan görevlendirmeler gereğince öğretim 

elemanları sınavlarda görev almaktadır ve ilgililere ek performans puanı verilmektedir (Ek 6.11. Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi C puan cetveli). 

 

Öğretim üyelerinin teorik derslere girme durumu anabilim dallarının eğitim sekreterleri tarafından 

takip edilmekte ve hatırlatılmaktadır. Derse girmeme gerekçesi yazılı olarak staj/blok yürütme kurulu 

tarafından istenmekte ve yapılamayan derslerin telafi edilmesi ile ilgili girişimlerde bulunulmaktadır 

(Ek 6.12. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi yapılamayan ders tutanağı). 

 

Fakültemizde yenilikçi bir uygulama olan e-öğrenme sistemi devreye girmiştir. Öğrenme Kaynakları 

Merkezi (ÖKM) çatısı altında, eğitim etkinliklerine e-öğrenme ve mobil öğrenme desteği vermek 

amacıyla sistem yenilenmiştir. Bu sistem aracılığı ile öğretim üyeleri ders notlarını, eğitim 

materyallerini web ortamına yükleyerek öğrencilerle paylaşmakta, aynı zamanda öğretim üyelerinin 

öğrencilerle etkileşimi sağlanmaktadır. Öğretim üyeleri sistemi kullanacakları eğitim etkinliklerinde 

ÖKM desteği istelerse dahili 4977 numaralı telefondan ya da okm@mail.ege.edu.tr adresinden ilgili 

kişilerle iletişime geçilebilmektedir. 

 

GS.6.3.2. Tıp fakültesinin, akademik kadrolarının eğitsel performanslarını değerlendirme 

sistemi ve özellikleri nelerdir? 

Fakültemizde akademik kadrosunun performansını değerlendirilmesindeki temel ölçüt tıp fakültesi 

öğrencilerinin geri bildirimleridir. Bu bildirimler sınav sonuçları ile birlikte önce TEAD tarafında 

değerlendirilmekte, ilgili birimin o dönemdeki ve bir önceki dönemdeki performansı kendi içinde ve 

diğer birimlerle karşılaştırılarak analiz edilmektedir. Bu analizler, BYK/SBYK başkanlarına resmi yazı ile 

düzenli olarak gönderilerek anabilim dalının ders içeriği, ders notları, derslik, pratikler vb. diğer 

uygulamalarına ait öğrencilerin eleştiri, beğeni ve önerilerini dikkate alması sağlanmaktadır. Elde 

edilen veriler analiz edilerek anabilim dalları arasında karşılaştırılmalı olarak sonuçlar ilgililere 

bildirilmektedir. Öğrencilerin olumlu yönde geri bildirim verdikleri öğretim üyeleri için sistematik bir 

ödüllendirme mekanizması yoktur. Öğrenci geri bildirimlerinde belirli bir birim ya da öğretim üyesine 

yönelik çok sayıda olumsuz geri bildirim varsa bu veriler ilgili birim ya da öğretim üyesine 

gönderilerek sorunun düzeltilmesi istenmekte ve yönetim tarafından geri bildirimler takip 

edilmektedir (Ek 5.7-5.9, 5.16-5.18. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci geri bildirim formları). 

Yukarıdaki madde de belirtildiği gibi tıp fakültesi akademik kadrolarının bilimsel aktiviteleri yıllık D 

formu ile eğitsel aktiviteleri ise aylık C formu ile performans çizelgeleri kullanılarak izlenmektedir. Bu 

formlardan elde edilen veriler doğrultusunda ek ödemeler ile ödül olarak nitelendirilecek maddi katkı 

ek ödeme olarak ilgililerin hesaplarına aylık olarak yansıtılmaktadır. 
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Fakülte Yönetimi tarafından her bir anabilim dalının öğretim üyesi sayısının 1/3’ü kadar sayıda 

ÖÇM’nin yürütülmesi istenilmektedir. ÖÇM çekirdek eğitim programının yanı sıra, öğrencilere 

ilgilendikleri alanlarda derinlemesine çalışma olanağı sağlayan, öğretim üyelerinin küçük bir öğrenci 

grubu ile birlikte yürüttükleri eğitim etkinlikleridir. Her yıl modüllerin güncellenerek akademik 

kadronun büyük çoğunluğunun bu etkinlikte görev alması hedeflenmektedir (Ek 6.13. Özel Çalışma 

Modülü formu). 

 

GS.6.3.3. Tıp fakültesi, araştırma görevlilerinin kendi eğitimlerinin bir parçası olarak öğretim 

üyeleri gözetiminde mezuniyet öncesi tıp eğitiminin yürütülmesindeki görev ve 

sorumluluklarını belirlemiş, bu konuda eğitim vermiş, sorumluluklarını izlemekte, 

değerlendirmekte ve ödüllendirmekte midir? 

Araştırma görevlileri gerek öğretim üyeleri gerekse de hasta ile ilişkili durumlarda Tıp Fakültesi 

öğrencileri ile beraber çalışarak eğitime katkıda bulunmaktadır. Her Anabilim ve Bilim Dalları çalışma 

şartlarına göre günlük, haftalık veya aylık eğitim programları düzenlemekte öğrenci, araştırma 

görevlisi ve öğretim üyelerinin bu toplantılara tam kadro katılımı teşvik edilmektedir. Birçok 

anabilim/bilim dallarında araştırma görevlileri klinik vizitler, laboratuvar çalışmaları, sınav 

gözetmenliği gibi pratik uygulamalarda görev almaktadır. İlgili birim tarafından bu uygulamaların 

içeriği tanımlanmış, pratik programında araştırma görevlilerinin görevleri belirtilmiştir. 

Tıp Fakültesi Dekanlığı “Asistan Uyum Programı” adı altında 1 günlük sertifikalı bir program 

düzenleyerek araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitimine başladıkları süreden itibaren 

karşılaşabilecekleri sorunlar, hastane işleyişi, araştırma görevlilerinin özlük hakları, hekimin 

yasal sorumlulukları ve üniversite hastanesinde asistanlık gibi konularda bilgilenmelerini 

sağlamaktadır (Ek 6.14. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Uyum Eğitimi Programı). 

 

6.4. Eğitici gelişim programları 

TS.6.4.1. Tıp fakültelerinin, akademik kadrolarının eğitici niteliklerini iyileştirmeye 

yönelik eğitici gelişimi programları mutlaka olmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

• Tıp fakültesinin, öğretim elemanlarının eğitsel niteliklerini 

iyileştirmeye yönelik eğitici gelişimi programları var mıdır? 
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Açıklamalar Öğretim elemanlarına eğitici niteliklerini iyileştirmeye yönelik eğitim 

becerileri, ölçme değerlendirme, iletişim becerileri, program geliştirme 

vb. alanlarda tıp eğiticisi geliştirme programları düzenlenmelidir. 

Değerlendirme metninde örneğin, fakültede yürütülen eğitici 

gelişimi programlarının amaçları, hedef kitlesi, programı, sıklığı, 

öğretim üyelerinin bu programlara katılma oranları ve bu 

programlarla ilgili görüşleri ve eğitici gelişimi programı için ayrılan 

kaynaklar ve yeterliliğin değerlendirilmesi tanımlanmalı, Fakültede 

yürütülen eğitici geliştirme programlarına ait belgeler, eğitici 

geliştirme programlarına katılan öğretim üyeleri listesi ekte 

verilmelidir. 

 

TS.6.4.1. Tıp fakültesinin, öğretim elemanlarının eğitsel niteliklerini iyileştirmeye yönelik 

eğitici gelişimi programları var mıdır? 

Fakültemizde, hem öğretim üyelerinin mesleksel gelişmelerini sürdürmeleri hem de kurumun 

işlevlerini yerine getirebilmesinde önemli araçlardan birisi, Eğitici Gelişimi Programlarıdır. Öğretim 

üyelerinin birey olarak çeşitli rollerini yerine getirmek üzere yetkinliklerinin gelişmesine ve 

üretkenliklerini korumalarına destek olan, eğitim programını ve örgütsel iklimi iyileştirmeye olanak 

vererek kurumun canlılığını korumayı amaçlayan bu programlar Fakültemizde 15 yılı aşkın bir süredir 

uygulanmaktadır. 

Fakültemizde, 1998-2002 yılları arası genel pedagojik formasyona yönelik programlar uygulanmış, 

2003’ten sonra ise Fakültemizde başlatılan program değişikliği sürecine paralel olarak Eğitici Gelişimi 

Programları da biçim değiştirmiş, değişim sürecinde ve yeni eğitim-öğretim etkinliklerinde görev alan 

öğretim elemanlarının gereksinimleri doğrultusunda program geliştirme, simüle hasta ile eğitim, 

öğrenme hedefi yazımı gibi konuya özel eğitici gelişim programları uygulanmıştır. 

 

2010-2013 yılları arasında ise; öğretim elemanlarının eğitim-öğretim alanındaki bilgi ve becerilerini 

yenileme, geliştirme, tamamlama, canlandırma ve yürütülmekte olan eğitimin niteliğinin gelişimine 

katkı sağlamak amacıyla, TEAD öğretim üyelerinin geçmiş deneyimleri ve mevcut bilgi birikimi 

ışığında, yeni bir yaklaşımla, Eğitici Gelişimi Programı tasarlanmış ve uygulanmıştır. 180 öğretim üyesi 

ve yardımcısının katıldığı bu program 12 yarım günlük ve 48 saatlik bir programdır (Ek 6.15. Eğitici 

Gelişimi Eğitimi Programı Katılımcı Listeleri ve Ek 6.16 Eğitici Gelişimi Eğitimi Programı 2010-2013). 

 

Fakültemiz TEAD tarafından Türkiye’nin ilk Tıp Eğitimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programını 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında 2014 yılında açılmıştır. Ayrıca örgün eğitim Tıp Eğitimi Tezsiz Yüksek 

Lisans Programının açılması için YÖK’e başvuru yapılmıştır. Tezsiz Yüksek Lisans programının açılması 

ile birlikte Eğitici Gelişimi Eğitimi Programının kapsam ve süresi kısmen daraltılmıştır. Tezsiz yüksek 

lisans programının açılması ile birlikte Fakültemiz Eğitici Gelişimi Eğitimi Programı yeniden 

tasarlanarak zorunlu 3, ikisinden birini almak kaydıyla seçenekli 2 ve özel konularda daha detaylı bilgi 

ve beceri kazanmak isteyenlerin katılacağı özel seçmelilerden oluşmaktadır (Ek 6.17. Eğitici Gelişimi 

Eğitimi Programı 2014). Sertifika almak için katılımcıların birisi bitirme uygulaması olmak üzere 3 

zorunlu modül ve bir seçenekli modülü (16 saat) ilgili ödev ve e-öğrenme görevlerini tamamlamaları 

gerekmektedir. Fakültemizde 35 öğretim üyesi ve yardımcısı bu programa katılmıştır (Ek 6.15. Eğitici 

Gelişimi Eğitimi Programı Katılımcı Listeleri). 
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2016 yılı Eğitici Gelişimi Programına 16 kişinin katılımı ile 7 zorunlu 1 özel seçmeli modül toplam 8 

yarım gün (32) saatlik program olarak uygulanmış, programa e-öğrenme konusu eklenmiştir (Ek 6.18. 

Eğitici Gelişimi Eğitimi Programı 2016). 

 

GS.6.4.1. Tıp fakülteleri akademik kadrolarının eğitici niteliklerini iyileştirmeye 

yönelik eğitici gelişimi programlarını, belirli bir plan ve program 

dahilinde aşamalı, sürekli ve kurumsal bir çerçevede sürdürmelidir. 

GS.6.4.2. Atama ve yükseltmelerde eğitici gelişimi programlarına katılım göz 

önüne alınmalıdır. 

GS.6.4.3. 
Eğitici gelişimi programlarına katılım özendirilmeli, finansal ve idari destek 

sağlanmalıdır. 

GS.6.4.4. 
Eğitici gelişim programlarının etki ve etkinliği değerlendirilmelidir. 

GS.6.4.5. Tıp fakülteleri eğitimle ilgili belirledikleri görevler için belirli eğitim 

programlarına (sertifika, diploma vb.) katılım şartını bir kriter olarak 

kullanmalıdırlar. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

 Eğitici gelişim programları belirli bir plan ve program dahilinde 

sürekli ve kurumsal bir çerçevede yürütülmekte midir? 

 Atama ve yükseltmelerde eğitici gelişimi kurslarına katılım 

değerlendiriliyor mu? 

 Tıp fakültesi, öğretim elemanlarının eğitsel niteliklerini 

iyileştirmeye yönelik eğitici gelişimi programlarına katılımı 

finansal ve idari açıdan özendiriyor ve destekliyor mu? 

 Eğitici gelişim programlarının etki ve etkinliği değerlendirilmekte 

midir? 

 Eğitimle ilgili belirli görevler için belirli eğitim programlarına 

(sertifika, diploma vb) katılım şartı bir kriter olarak kullanılıyor mu? 
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Açıklamalar Etkili bir eğitim için alan bilgisi kadar eğitim programı geliştirme, 

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/birimi) ya da 

üniversitedeki (Ör: Eğitim fakültesi), diğer fakültelerdeki birimlerden 

destek alarak yürütmelidir. 

Bu eğitimler akademik kadronun eğitici özelliklerini yükseltmek, 

geliştirmek ve güncellemek üzere farklı hedef kitleler ve aşamalar için 

tanımlanmalı, öğretim elemanlarının bu eğitimlere katılımı hem görev 

almada bir kriter hem de özendirici olma özelliklerini taşımalıdır. 

Öğretim elemanlarının fakülte, ülke ya da uluslararası eğitici gelişim 

programlarına katılımı özendirilmeli ve desteklenmelidir. Eğitimle ilgili 

yönetsel görevler için eğitici gelişim programlarına katılım göz önüne 

alınmalıdır. 

Değerlendirme metninde örneğin, öğretim elemanlarının eğitsel 

niteliklerini geliştirmeye yönelik kurum dışındaki programlara 

katılımı için sağlanan idari, mali destekler, ilgili düzenlemeler ve 

kullanım durumu ile eğitimle ilgili görevlendirmelerde kriter olarak 

kabul edilen eğitimler ve gerekçeleri açıklanmalıdır. Fakültede 

yürütülen eğitici gelişimi programlarına ait belgeler, eğitimle ilgili 

görevlendirmeler için kullanılan kriterler-ölçütler ile ilgili belgeler 

ekte verilmelidir. 

 

GS. 6.4.1. Eğitici gelişim programları belirli bir plan ve program dahilinde sürekli ve 

kurumsal bir çerçevede yürütülmekte midir? 

Fakültemizde, TEAD tarafından tasarlanan, uygulanan ve değerlendirilen Eğitici Gelişim 

Programları düzenli olarak yürütülmekle birlikte son dönemlerde öğretim üye ve 

yardımcılarının çoğunluğunun bu programa katılmış olmasından dolayı programların sıklığı 

(yılda en az iki kez) azalmıştır. TEAD tarafından açılan tezsiz yüksek lisans programı ve ileri 

ölçme-değerlendirme uygulamaları gibi planlama süreci devam eden özel modüller sayesinde 

tıp eğitimi alanında derinleşmek isteyen öğretim üye ve yardımcılarına olanak sağlanmaktadır. 

 

GS. 6.4.2. Atama ve yükseltmelerde Eğitici Gelişimi kurslarına katılım değerlendiriliyor mu? 

Üniversitemiz atama yükseltme kriterlerinde henüz Eğitici Gelişimi Programlarına katılım yer 

almamakla birlikte Eğitici Gelişimi Programlarına katılımının Tıp Fakültesi için atama yükseltme 

kriterleri içinde yer alması konusu üzerinde çalışılmaktadır. Bununla birlikte son 5 yıldır 

anabilim dalları kadro ilanlarında “Temel eğitici gelişim programlarına katılmış olma, sertifika 

almış olma kriterleri” konulmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. 

 

GS. 6.4.3. Tıp fakültesi, öğretim elemanlarının eğitsel niteliklerini iyileştirmeye 

yönelik Eğitici Gelişimi Programlarına katılımı finansal ve idari açıdan özendiriyor ve 
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destekliyor mu? 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı öğretim elemanlarının eğitici gelişim programlarına 

katılımı konusunda yönetsel desteği sağlamakla birlikte (maaşlı izinli sayılmaları, ikramlar gibi) 

mali kaynaklar açısından bütçe olanaklarının sınırlı olmasından dolayı farklı kaynaklardan 

destek bulunması yönünde çaba göstermektedir. 

 

Eğitici Gelişim Programlarına katılım döner sermaye ek ödemesinde C başlığı altında 

puanlanmakta ve ek ödeme siteminde “teorik ders anlatma” ya da eşdeğer puanla 

ödüllendirilmektedir. 

 

GS. 6.4.4. Eğitici Gelişim Programlarının etki ve etkinliği değerlendirilmekte midir? 

Fakültemizde yürütülen Eğitici Gelişimi Programları, TEAD tarafından hazırlanan iki farklı 

ölçme aracı ile hem program öncesi hem de program sonrası değerlendirilmektedir. Ölçme 

araçlarından ilki ile katılımcıların daha önceden herhangi bir Eğitici Gelişimi Programına 

katılma durumları, eğitim-öğretim deneyim ve sorumlulukları açık uçlu sorularla 

sorgulanmaktadır. Ardından 42 maddeden oluşan kapalı uçlu sorular ile katılımcıların 

beklentileri alınmaktadır (Ek 6.19. Eğitici Gelişimi Eğitimi Katılım Formu). Program sonrası ise, 

katılımcıların eğitim ile ilgili değerlendirmeleri (20 madde), programın yararlılığı ve 

kullanımı ile ilgili görüşleri (9 madde) alınmaktadır. Program öncesi kullanılan ölçme 

aracında yer alan beklenti ile ilgili maddelerin gerçekleşme düzeyini analiz edebilmek için 

aynı maddeler ikinci ölçme aracında da bulunmaktadır (Ek 6.20. Eğitici Gelişimi Eğitimi 

Değerlendirme Formu). Fakültemiz Eğitici Gelişimi Programlarının değerlendirme sonuçları 

ekte sunulmaktadır (Ek.6.21. Eğitici Gelişimi Eğitimi Programı Değerlendirme Sonuçları). 

 

GS. 6.4.5. Eğitimle ilgili belirli görevler için belirli eğitim programlarına (sertifika, 

diploma vb) katılım şartı bir kriter olarak kullanılıyor mu? 

Fakültemizde eğitimle ilgili görevlendirmelerde belirli eğitim programlarına katılım şartı 

aranmamaktadır. Ancak, görevlendirmelerde ilgili programlara katılım şartının Ege Üniversitesi 

akademik atama ve yükseltme kriterlerinde Tıp Fakültesi için ek bir kriter olması 

planlanmaktadır. 

 

6.5. Öğretim elemanlarının sürekli mesleksel gelişimi 

TS.6.5.1. Tıp fakülteleri akademik kadrolarının bireysel ve sürekli mesleksel 

gelişimlerini mutlaka özendirmeli ve desteklemelidir. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

• Tıp fakültesinin, akademik kadrolarına yönelik sürekli mesleksel gelişim 

programları var mıdır? 
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Açıklamalar Sürekli mesleksel gelişim; mezuniyet öncesi tıp eğitimi ve tıpta 

uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra başlayan ve her hekimin 

profesyonel çalışma hayatı boyunca devam eden, eğitim ve gelişim 

dönemidir. Sağlık hizmeti kalitesi, hasta memnuniyeti,  güncel bilimsel 

gelişmelerin izlemi, eğitim ve tıp alanındaki mevcut mesleki bilgilerin 

gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi, toplumun gereksinimlerinin 

giderilmesi, sürekli mesleki gelişim kapsamındadır. Sürekli mesleksel 

gelişim programları arz talep dengesi doğrultusunda oluşturulur. 

Tıp fakülteleri, akademik kadrolarının mesleksel gelişimlerine yönelik 

nitelik ve niceliği amaca uygun olan sürekli mesleksel gelişim 

programları tasarlamalı ve bu programlara öğretim elemanlarının 

katılımını sağlamalı kendi dışında düzenlenen programlara katılımı 

özendirmeli ve desteklemelidir. 

Değerlendirme metninde örneğin, fakültede yürütülen sürekli 

mesleksel gelişim programları, akademik kadronun mesleksel 

gelişimine etkileri, gereksinimlere uygunluğu tanımlanmalı, sürekli 

mesleksel gelişim programları için ayrılan kaynaklar tanımlanmalı ve 

yeterliliği değerlendirilmelidir ve ilgili belgeler ekte verilmelidir. 

 

TS.6.5.1. Tıp Fakültesinin, akademik kadrolarına yönelik sürekli mesleksel gelişim 

programları var mıdır?  

Fakültemiz, akademik kadrolarının mesleksel gelişimlerine yönelik nitelik, nicelik ve çeşitliliği 

amaca uygun olan sürekli mesleksel gelişim programları uygulamakta ve bu programlara 

öğretim elemanlarının katılımını performans üzerinden ödüllendirmekle birlikte fakülte dışında 

düzenlenen programlara da katılımı özendirerek, desteklemektedir. Tüm bu faaliyetler için 

gereken lojistik ve finansal kaynak da ayrılmaktadır. 

 

Fakültemizde, akademik kadrolara yönelik sürekli mesleksel gelişim programları arz talep 

dengesi doğrultusunda oluşturulmaktadır. Anabilim dalları bünyesinde belli konularda haftalık 

seminer ve makale saatleri programları yürütülmekle beraber daha büyük katılımlarla kongre, 

çalıştay ve sempozyumlara da yer verilmektedir. 2015-2017 yılları arasında planlanmış, 

düzenlenmiş ve düzenlenecek olan kongre, sempozyum, çalıştay ve toplantı 

organizasyonlarının sayısı 95’dir (Ek 6.22. 2015-2016-2017 Sempozyum-Kongre-Seminer 

listesi). 

 

Öğretim elemanlarının sürekli mesleksel gelişim programlarına katılım konusunda yurtiçi ve 

yurt dışı programlarda bildirili sınırsız, bildirisiz iki toplantıya kadar idari izin verilmektedir. 

Kongrelerde bildiri sunumu için görevlendirilen öğretim üyeleri için yapılmakta olan maddi 

destek uygulamasına devam edilmektedir. Yurt içi ve yurt dışı bildirilerde poster basımları için 

Bilgi İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM) ücretsiz destek vermektedir 

(Ek 6.23. Yurt içi ve yurt dışı yolluklu-yevmiyeli görevlendirmelerinde döner sermaye 

bütçesinden ayrılacak ücrete dair Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu kararı). 
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Fakültemizde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı içinde düzenlenen bilimsel etkinlik sayıları 2015 yılı 

mali faaliyet raporunda (bkz. Tablo 72) sunulmaktadır. Buna göre, 1411 ulusal ve 44 

uluslararası olmak üzere toplam 1455 adet bilimsel etkinlik Fakültemiz tarafından 

düzenlenmiştir. 2015 yılı mali faaliyet raporunda (bkz. Tablo 73) belirtildiği üzere, 34160 

Personel (Öğretim Elemanı/İdari Personel) 2015 yılı içerisinde bu bilimsel etkinliklere katılmıştır 

(Ek 6.24. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 yılı mali faaliyet raporu). 

 

Araştırma-geliştirme için gereken insan kaynaklarımızı güçlendirmek ve ülkenin gereksinim 

duyduğu oranda bilim adamı yetiştirme potansiyelimizi yeterli kılmak için gerekli çalışmalar 

yapılmaktadır. Fakültemiz Mali Faaliyet Raporu 2014 yılı verisine göre, YÖK Bursu ile yurtdışına 

giden sadece bir öğretim elemanımız bulunmaktadır. Uluslararası değişim ya da araştırmacı 

yetiştirme programları çerçevesinde görevlendirilen öğretim elemanlarımızın sayısının 

arttırılması konusu üzerinde daha sıkı eğilmemiz gereken noktalardan birisidir. 

 

Fakültemiz, 2005-2006 eğitim-öğretim yılından beri Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde tıp 

fakültelerine öğrenci göndermekte ve öğrenci kabul etmektedir. 2014-2015 eğitim-öğretim 

yılında Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programına 58 öğrenci başvuruda bulunmuş, 

değerlendirmeye alınan 51 öğrenciden 23’ü seçilmiştir. Seçilen öğrencilerden dördü programa 

katılmaktan vazgeçmiş ve 19 öğrenci 2014-2015 eğitim-öğretim yılında programdan 

yararlanmıştır. Diğer taraftan 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Erasmus Staj Hareketliliği 

Programından üç öğrenci yararlanmış ve bu öğrenciler yurt dışında çeşitli araştırma 

laboratuvarlarında stajlarını başarıyla tamamlamıştır. 

 

Fakültemizin bilimsel araştırma olanaklarının arttırılması ve daha verimli hale getirilebilmesi 

amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, Fakültemizdeki araştırma amaçlı kullanılmakta olan 

laboratuvarların Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (AREL) çatısı altında yapılandırılmasına karar 

verilmiştir. Bu amaçla mevcut yönergede değişiklikler yapılarak çalışmalara başlanmıştır. 

Fakültemiz 2015 yılı mali faaliyet raporunda da ifade edildiği üzere; Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoyararlanım-

Biyoeşdeğerlik Araştırmaları Etik Kurulu aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir. 2015 

yılında toplam bir adet biyoeşdeğerlik/biyoyararlanım araştırması başvurusu yapılmış ve 

onaylanmıştır. Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna ise 33’ü ilaç, 382’i ilaç dışı olmak üzere toplam 

427 araştırma başvurusu yapılmış ve bunlardan 320’u onaylanmıştır. Ayrıca başka 

merkezlerden onay almış olan 12 araştırma onay sonrası bilgilendirmelerinin onayları için 

başvurmuş olup işlemleri yürütülmektedir (bkz. Ek 6.24. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 yılı 

mali faaliyet raporu). 

 

Araştırma Projeleri Alt Komisyonu (APAK) çalışmaları kapsamında lisansüstü ve uzmanlık 

öğrencilerinin tez çalışmalarına destek verilmektedir. Bütçesi 10.000 TL altında olan 

çalışmaların prosedürlerini hızlandırmak için hakemlere gönderilmeden, APAK raportörü 

tarafından ön değerlendirmesi yapıldıktan sonra komisyona tarafından değerlendirilmesi 

uygulamasına devam edilmektedir. Mali Faaliyet Raporu 2015 yılı verisine göre, APAK’a 

başvurusu yapılan 34’ü tez, 30’u araştırma ve 13’ü altyapı olmak üzere toplam 77 bilimsel 

araştırma projesi desteklenmiştir (bkz. Ek 6.24. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 yılı mali 

faaliyet raporu). 
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Fakültemizde, Ayın Kitabı serisinin basımına devam edilmektedir. 2015 yılında 6 adet Ayın 

Kitabının basımı gerçekleştirilmiştir. 

 

Dekanlığımız, Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi toplantılarına düzenli olarak katılmaktadır. 

Ayrıca Fakültemizde, Eğitim Komisyonu toplantıları her hafta düzenli olarak yapılmakta ve tüm 

BYK/SBYK ve komisyonlar çalışma raporları ve değerlendirmelerini belirli periyodlarda 

sunmaktadır. Tüm kurul ve komisyonların çalışma esasları hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Program Değerlendirme Komisyonu, Uygulamalı Eğitimler Komisyonu ve Ölçme Değerlendirme 

Komisyonu yeniden faal hale getirilerek çalışmalarını yürütmektedir. 

 

Fakültemizin mezuniyet öncesi eğitim programının UÇEP-2014 ile uyum çalışmaları yapılmıştır. 

Program Değerlendirme Komisyonu, Eğitim Komisyonu ve Uygulamalı Eğitimler Komisyonu 

organizasyonunda; tüm bloklar, staj blokları analiz tablolarını hazırlamışlardır. Anabilim 

dallarına ilgili analiz tabloları değerlendirilmek ve onaylanmak üzere iletilmiştir. Eğitim 

Komisyonunun hazırladığı rapor ve öneriler; Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölüm 

toplantılarında sunulmuş ve tartışılmıştır. Bu toplantıların çıktılarının anabilim dalları ile 

paylaşılmasının güçlü yönler açısından farkındalıkları arttırmasının yanı sıra aksaklıklarının süreç 

içerisinde giderilmesi bakımından önemi büyüktür (Ek 6.25. 2015 yılı eğitim komisyonu 

tutanakları). 

 

Fakültemizde 6. sınıf öğrencilerinin stresle baş etmelerini kolaylaştırmak, mezuniyet sonrası 

kariyer planları için farkındalık kazanarak daha doğru seçimler yapabilmeleri sağlamak için 

İntörn Hekimlik Koordinatörlüğü ve staj temsilcisi intörnler tarafından düzenlenen “Kariyer 

Günleri”, çok sayıda bilgilendirici hekimin katılımı ile paneller şeklinde yapılmıştır. Programda 

İzmir’in yanı sıra diğer şehirlerdeki üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinden panelistler yer 

almıştır. Böylece intörnlerin üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinin koşullarını asistan 

gözüyle görmesi ve karşılaştırma yapma olanağı sağlanmaktadır. 

 

Fakültemizde gelenekselleşen “Reçete Günleri” hekim adaylarına reçete bilgileri ve ilaçları 

genel olarak hatırlatmayı amaçlayan bir etkinliktir. Özellikle birinci basamakta çalışacak 

hekimlere yönelik reçete yazma yaklaşımlarının ele alındığı programda, farklı alanlarda konu 

başlıkları ele alınmakta ve ilgili öğretim üyeleri tarafından temel yaklaşımlar etkili bir biçimde 

açıklanmaktadır. Bu süreç sürekli mesleksel gelişim kültürünün ilk planda en küçük öğretim 

elemanı sayılabilecek olan intörn hekimlere kazandırılması yönünde anlamlı bir faaliyet olarak 

da tıp eğitimi bağlamında ele alınması gereken dikkat çekici bir faaliyettir. Bu program 2016 

yılından itibaren İntörn Hekimlik Kongresi olarak yürütülmektedir. 

 

Ege Tıp Asistan Komisyonu lağvedilerek “Uzmanlık Eğitimi Komisyonu” adıyla yeniden 

yapılandırılmış, çalışma amacı, hedefleri belirlenmiş ve asistan temsilcileri seçimleri yapılmıştır. 

Fakültemize yeni başlayan uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak uyum eğitim programı bu 

komisyon tarafından yürütülmektedir. 

 

Fakültemiz bünyesinde sürekli yenilenme ve gelişim kültürü oluşmuş olup, bu çerçevede staj 

programının yeniden yapılandırılması, AEP ile e-öğrenme sürecine altyapı ve destek sağlayan 
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Öğrenim Kaynakları Merkezi sürekli yenilenme ve gelişim açısından örnek olabilecek 

uygulamalardır. 

 

Sürekli mesleksel gelişim programları, akademik kadronun eğitim ve tıp alanındaki mevcut 

mesleki bilgilerini bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncellenmesine olanak sağlamaktadır. 

Bununla ilişkili faaliyetler, toplum gereksinimlerinin karşılanmasını, sağlık hizmeti kalitesi ve 

hasta memnuniyetini arttırmaktadır. Bu bağlamda sürekli mesleksel gelişim programlarının 

etkileri fakülte stratejik hedefleri ile örtüşmektedir. Fakültemiz 2015 yılı mali faaliyet raporu 

verisine göre; stratejik hedefler doğrultusunda üretilen bilimsel verilerin ulusal ve uluslararası 

kamuoyuna sunumunun %5 oranında arttırılması yönünde çalışılmaktadır. Dış destekli proje 

sayısının arttırılmasına ve daha fazla çok merkezli projeler yürütülmesi konularında öğretim 

üyelerinin teşvik edilmesi, gerekli kolaylıkların ve gereken alt yapı desteklerinin istenen 

zamanda sağlanması için çalışmalar devam etmektedir. 

 

Sürekli yenilenme ve gelişme mekanizmasının, daha belirgin hale getirilmesi, öğrencilerin 

katılımına açık, şeffaf ve merkezi düzeyde anahtar bir düzenek olarak kurgulanması ve hayata 

geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Sürekli mesleksel gelişim programları, 

akademik kadronun eğitim ve tıp alanındaki mevcut mesleki bilgilerini bilimsel gelişmeler 

doğrultusunda güncellenmesine olanak sağlamaktadır. Bununla ilişkili faaliyetler, toplum 

gereksinimlerinin karşılanmasını, sağlık hizmeti kalitesi ve hasta memnuniyetini arttırmaktadır. 

Bu bağlamda sürekli mesleksel gelişim programlarının etkileri fakülte stratejik hedefleri ile 

örtüşmektedir. Bu hedefler Fakültemiz faaliyet raporlarında da detaylı olarak ifade edilmiştir. 

 

Fakültemiz 2015 yılı mali faaliyet raporunda belirtildiği gibi, kurumsal kabiliyetler ve kapasite 

olarak da değerlendirildiğinde doğrudan ya da dolaylı olarak sürekli mesleksel gelişime etkili 

güçlü yönlerimiz; 

 Donanımlı, deneyimli ve geniş bir akademik kadroya sahip olunması 

 Köklü ve güvenilir bir kurumsal yapının olması 

 Fakültenin ülke genelinde yerleşmiş saygınlığının olması 

 Dinamik ve paylaşımcı bir yönetimin olması 

 Sorunların çözümünde akademik personel, öğrenciler ve diğer çalışanlar ile idare arasında 

hızlı ve yapıcı iletişim ve işbirliğinin bulunması 

 Kurumsallaşmış kliniklerin fazla olması 

 Hem bilimsel hem eğitsel faaliyetlerde ekip ruhunun varlığı 

 Alt yapı ve olanakların (anabilim dallarının büyük bölümünde) yeterli olması 

 Akademik ve idari personelin eğitim, görev ve sorumluluk bilincinin arttırılmasına yönelik 

çalışmaların yapılması 

 Görev ve sorumlulukların yazılı olarak tanımlama çalışmalarının başlatılmış olması 

 Birçok anabilim dalında öncü ve referans bilimsel çalışmalar yapılması 

 Yönetim ve örgüt kültürünün olması 

 Çok merkezli toplantılar yapılması 

 Ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel aktivitelere sürekli, düzenli ve etkin bir katılımın 

olması 

 Ulusal ve uluslararası meslek örgütü yönetimlerinde üst düzey görev alan çok sayıda 

akademik personelin bulunması 
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 Akademisyenlerimiz tarafından, uluslararası saygın indekslerce taranan dergilerde 

yayımlanan ve çok sayıda atıf alan bilimsel eserin üretilmiş olması 

 Akademisyenlerimiz tarafından, saygın kitabevleri tarafından basılan çok sayıda kitabın 

yazılmış olması 

 Uzmanlık tezlerinin yurt içi ve yurt dışı yayınlara dönüştürülmesi 

 Akademisyenlerimizin, çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül almış olması 

 Akademik personelin yabancı dil bilgisine sahip olması 

 Akademik personelin çalışma statülerinde değişen yasal düzenlenmelere bağlı olarak 

belirsizlikler mevcut olmasına rağmen, bu durumun bilimsel ve eğitsel faaliyetler ile tedavi 

hizmetlerinde bir aksamaya yol açmaması 

 Akademik kadronun bilgi, beceri ve donanımı nedeni ile bölgenin çekim merkezi olması 

 Uygun araştırma ortamı bulunması 

 Deneysel araştırma laboratuvarlarının bulunması 

 Nitelikli uzmanlık eğitiminin verilmesi  

 Öğrenci ve asistan eğitimi için yeterli hasta potansiyelinin olması 

 Öğrenim gören öğrencilerin büyük çoğunluğunun üniversite sınavında yüksek yüzdelik 

dilimlerde olması  

 Hastane gibi bir eğitim laboratuvarının aynı zamanda güçlü bir ekonomik kaynak 

oluşturması 

 Fakültemiz eğitim programının ülkenin ve yörenin öncelikli sağlık sorunları doğrultusunda 

planlanmış olması 

 Çağın koşullarına uygun entegre eğitim programının uygulanması 

 Eğitimde güncel kaynak ve yöntemlerin kullanılması 

 Eğitim materyali olarak öğretim üye sayısı yanı sıra eğitim alanlarının da yeterliliği 

 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının altında olması 

 Deneyimli öğretim üyesi sayısının toplam öğretim üyesi sayısına oranının, Türkiye 

ortalamasının çok üzerinde olması 

 Öğrenci işleri bürosunun organize olması ve iş tanımlarının önceki yıllara göre daha net-

belirgin olması 

 Güçlü bir TEAD ve deneyimli bir Öğrenci İşleri Bürosuna sahip olmanın getirdiği avantajlar 

ile öğrenme materyali ve yöntemi çeşitliliği 

 Eğitim sekreterliğinin oluşturulması ve güçlendirilmesi 

 Ders ve derslik kullanımı izleminin yapılması 

 ÖÇM uygulamalarının internet ortamında planlanması ve yürütülmesi 

 Eğitim programının UÇEP’e uyumunun yüksek olması 

 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin UÇEP yenileme faaliyetlerinde aktif olarak yer alması 

 Staj blok süresinin geri bildirimlerin kullanımı ile yeniden düzenlenmiş olması 

 Eğitim komisyonu toplantılarının düzenli yapılması 

 Blok/staj bloğu yürütme kurulları toplantılarının kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla 

kayıt defteri oluşturulması 

 Soru bankası uygulamasının olması 

 Sınav sonuç modülü ile sınav sonuçlarının hızlı şekilde ilan edilmesi 

 Sınav analizlerinin sınav sonuçlarının okunması sırasında yapılıp BYK/SBYK tarafından 

kullanılması 

 Sınav soru ve notuna itirazların belli bir standarda göre yürütülmesi 
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 Sınav soru setlerinin Öğrenci İşleri Bürosunda hızla çoğaltılıp harmanlanması ve muhafaza 

altına alınması 

 Aynı anda fakültedeki tüm öğrencilere sınav yapabilecek eğitim kadrosu ve alt yapı 

olanaklarının varlığı 

 2500 kişiyi aşkın amfi derslik, 2.000’i aşkın küçük derslik ve 750 kişilik konferans salonu 

kapasitesi ile aynı anda yaklaşık 5.500 kişiye eğitim verebilecek alt yapı olanağının varlığı 

 750 kişi kapasiteli okuma salonları ile 69 bilgisayarın aynı anda kullanılabildiği internet 

istasyonunun varlığı ve bu sayede bilgiye ulaşmanın kolay olması 

 TEAD bünyesinde kurulmuş olan Simüle Hasta Laboratuvarı ile öğrencilerin alt sınıflarda 

dahi hastaya yaklaşım prensiplerini öğrenmeleri 

 Öğrenme Kaynakları Merkezinde aynı anda 90 kişinin yararlanabileceği çalışma odalarının, 

300’e yakın manken/maket/tıbbi araç ve gerecin varlığı 

 Öğrencilerden internet ortamında düzenli geri bildirim alınması, geri bildirimlerinin hızla 

değerlendirilmesi ve BYK/SBYK tarafından eğitim programının iyileştirilmesinde kullanılması 

 Fakültemize başlayan öğrencilere yönelik olarak bir haftalık bir uyum programının 

uygulanması 

 Öğrencilerin mesleksel yabancı dil alanında düzenli bir eğitim alması 

 Öğrenciler için sosyal dayanışma ve destek kurumlarının varlığı 

 Öğrenci temsiliyetinin hem sayısal olarak artması hem de eğitim yönetimi ile hızlı ve etkili 

bir iletişimin kurulmuş olması 

 Dekanlık ve Tanıtım Grubu tarafından liselerde Fakültemizin aktif tanıtımının yapılması 

 Öğrencilerde motivasyon ve aidiyet duygusu 

 

Diğer taraftan kurumsal kabiliyetler ve kapasite olarak aynı donanımlı, köklü ve güçlü yapının 

doğrudan ya da dolaylı olarak sürekli mesleksel gelişime olumsuz etkili olabilecek özellikleri ise 

şöyle sıralanabilir; 

 Klinik eğitim ortamının büyüklüğü, yatak sayısının fazlalığı ve rutin işlerin yoğun olması 

nedeniyle, araştırma ve eğitim etkinliklerine yeterince zaman ayrılmasındaki zorluk 

 Büyük ve eski bir Fakülte olmanın getirdiği alt yapı eksikliklerinin, eğitim ve bilimsel 

faaliyetlerin yerine getirilmesi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler 

 Referans hastane olma nedeniyle, hasta sayısının giderek artması 

 Anabilim dallarında çoğunda asistan sayısının yetersiz olması ve buna bağlı olarak iş 

yoğunluğunun artması 

 Yardımcı sağlık personeli, kalifiye personel eksikliği 

 Arşiv sisteminin çeşitli nedenlerle verimli olarak kullanılamaması 

 Öğretim üyelerinin eğitime eşit katılımının olamaması 

 Hazırlanmış olan asistan eğitim programlarının her anabilim dalınca yeterli düzeyde 

uygulanmaması 

 Giderek artan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kuralları nedeni ile öğrencilere ayrılan 

zamanın azalması 

 Eğitim yönetiminin mali desteğinin az olması olarak sıralanmaktadır. 

 

Sürekli mesleksel gelişim programları için ayrılan kaynakların tanımlanması ve yeterliliğin 

değerlendirilmesi  
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Tıp fakültesi bünyesinde düzenlenen sürekli mesleksel gelişim 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 

Muhiddin Erel Amfisinde 370 kişiye kadar olan toplantılar yapılabilmektedir, daha büyük 

toplantılar için üniversiteye bağlı Atatürk Kültür Merkezi ve Tören Şölen Alanı kullanılmaktadır. 

Fakültemiz 2015 yılı mali faaliyet raporunda da belirtildiği üzere; bugün için 2500 kişiyi aşkın 

kapasiteli amfi derslik, 2.000’i aşkın kapasiteli küçük derslik ve 750 kişilik konferans salonu 

kapasitesi ile aynı anda yaklaşık 5.500 kişiye eğitim verebilecek alt yapı olanağının varlığı; 750 

kişi kapasiteli okuma salonları ile 69 bilgisayarın aynı anda kullanılabildiği internet 

istasyonunun varlığı ve bu sayede bilgiye ulaşmanın kolay olması; TEAD bünyesinde kurulmuş 

olan Simüle Hasta Laboratuvarı ile öğrencilerin alt sınıflarda dahi hastaya yaklaşım prensiplerini 

öğrenmeleri; ÖKM’de aynı anda 90 kişinin yararlanabileceği çalışma odalarının, 276 

manken/maket/tıbbi araç ve gerecin varlığı; öğrencilerden internet ortamında düzenli geri 

bildirim alınması, geri bildirimlerinin hızla değerlendirilmesi ve blok/staj bloğu yürütme 

kurulları tarafından eğitim programının iyileştirilmesinde kullanılması ile programın lojistik 

yeterliliği sağlanmaktadır. Eğitim alanlarının kapasitesi 7.1.2a bölümünde açıklanmaktadır. 

 

Kurum dışında düzenlenen kongre, çalıştay, sempozyum ve benzeri etkinliklere katılımın 

desteklenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, yurtiçi programlarda sınırsız, yurt dışı 

programlarda ise bildirili sınırsız, bildirisiz iki toplantıya kadar idari izin verilmektedir (bkz. Ek 

6.23. Yurt içi ve yurt dışı yolluklu-yevmiyeli görevlendirmelerinde döner sermaye bütçesinden 

ayrılacak ücrete dair Tıp Fakültesi yönetim kurulu kararı). Yurt içi ve yurt dışı bildirilerde poster 

basımları için BİTAM ücretsiz destek vermektedir. 

 

Sürekli mesleksel gelişim programlarına ayrılan kaynakların yeterliliği değerlendirildiğinde, 

lojistik olarak sağlanan destekler yeterli bulunmakta ancak finansal kaynaklar yeterli 

görülmemektedir. 

 

GS.6.5.1. Tıp fakülteleri akademik kadrolarının sürekli mesleksel gelişim 

etkinliklerine katılmaları için idari ve ekonomik desteği kurumsal bir 

çerçevede sürdürmelidir. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

 

° Tıp fakültesi, akademik kadrolarını, sürekli mesleksel gelişim 

programlarına katılım konusunda özendiriyor, idari ve ekonomik destek 

sağlıyor mu? 
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Açıklamalar Tıp fakülteleri öğretim elemanlarının sürekli mesleksel gelişime 

yönelik seminer, toplantı, çalıştay, kongre, sempozyum ve benzeri 

etkinliklere katılımını belirleyeceği esaslar çerçevesinde idari ve 

ekonomik açıdan desteklemeli ve bu eğitimlere katılımı özendirmelidir. 

Değerlendirme metninde örneğin, öğretim elemanlarının sürekli 

mesleksel gelişim programlarına katılımlarında sağlanan idari ve 

mali destekler, ilgili düzenlemeler ve kullanım durumu açıklanmalı 

ilgili belgeler ekte verilmelidir. 

 

GS.6.5.1. Tıp Fakültesi, akademik kadrolarını, sürekli mesleksel gelişim programlarına katılım 

konusunda özendiriyor, idari ve ekonomik destek sağlıyor mu? 

Fakültemiz akademik kadrolarını sürekli mesleksel gelişim programlarına katılım konusunda 

özendirmekte, idari ve ekonomik destek sağlamaktadır. Öğretim elemanlarının sürekli 

mesleksel gelişim programlarına katılım konusunda yurtiçi programlarda sınırsız, yurt dışı 

programlarda ise bildirili sınırsız, bildirisiz iki toplantıya kadar idari izin verilmektedir. Yurt içi ve 

yurt dışı bildirilerde poster basımları için BİTAM ücretsiz destek vermektedir. (bkz. Ek 6.23 Yurt 

içi ve yurt dışı yolluklu-yevmiyeli görevlendirmelerinde döner sermaye bütçesinden ayrılacak 

ücrete dair Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu kararı). 

 

Fakültemiz 2015 yılı mali raporunda akademik personelin yurt içi/yurt dışı olarak yolluklu-

yolluksuz görevlendirme sayı ve süreleri Tablo 24 ve Tablo 25’te sunulmaktadır. Bu 

görevlendirmeler için döner sermaye bütçesinden öngörülen mali bütçenin aşılmadığı için 

yeterli olarak değerlendirilmiştir. Sürekli mesleksel gelişim programları kapsamında 

bakıldığında lojistik desteğin yeterli olduğu, finansal desteğin bazı konularda yetersiz kaldığı 

görülmüştür. Özellikle okyanus aşırı programlara katılım desteğinde ve sözlü bildirilerde verilen 

finansal desteğin olanakların elverdiği ölçüde arttırılabileceği düşünülmüştür (bkz. Ek 6.24. Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 yılı mali faaliyet raporu). 

 

Sonuç olarak; ülkemizdeki tıp fakültelerinin hemen hepsinin eğitim programlarının amaç ve 

hedeflerinin uyumlu olduğu UÇEP’in yanı sıra, ülkemizin tarafı olduğu Avrupa Yükseköğrenim 

Alanının yapılandırılması çalışmaları (Bologna Süreci) kapsamında oluşturulan Türkiye Ulusal 

Yükseköğrenim Yeterlikler Çerçevesi (TUYYÇ) ve Sağlık Temel Alanı Yeterliklerini de göz ününde 

tutarak, Bologna sürecinin öngördüğü mezuniyet hedeflerine (program çıktıları) dayalı bir 

yaklaşımla, öğrencilerinin ve başta meslek örgütleri olmak üzere dış paydaşların katkı ve 

katılımını da alarak gözden geçirmesi ve güncellemesi önemlidir. Sürekli yenilenme ve gelişimin 

başlangıç adımı olarak böylesi bir gözden geçirme ve güncellemenin eğitim-öğretimimizin 

niteliğine katkısı çok büyük olacaktır. Avrupa Birliği Çerçeve Programları aracıyla, yurt dışı 

üniversiteler ve kuruluşlarla birlikte yürütülen proje sayısının üniversitemizden beklenen 

oranda olması için çeşitli önlemler planlanması, uluslararası işbirliği çerçevesinde yürütülen 

projelerin desteklenip katılımların kolaylaştırılması gereklidir. Bunları yürütecek yetenek ve 

tecrübede bilim insanlarımızın giderek artan oranlarda çoğaltılmasıyla öğretim üyesi başına 

düşen yurt dışı proje sayısının yükseltilmesi, Avrupa ve diğer ülkelerin önemli araştırma 

merkezlerine sahip üniversiteler ile yapılan işbirliği protokollerin ve ortak araştırmaların arzu 

edilen oranlarda artırılması yönünde önlemler alınması, öğretim elemanlarının sürekli 
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mesleksel gelişimini destekleyecek önemli unsurlar olacaktır. Üniversite içinde araştırmayı 

özendiren ödüller verilmesi, araştırıcıların bilimsel sonuçlarını sunacakları bilimsel kongrelere 

katılımlarının sağlanması; ulusal ve uluslararası platformlarda başarı gösteren araştırıcıların, 

üniversitenin yayın organları ve internet sayfası vasıtasıyla üniversite kamuoyuna 

duyurulmasının; Üniversitemizin, endüstri ve çeşitli kuruluşlar ile iş birliği çerçevesinde 

oluşturduğu destekler ile sanayinin ihtiyaçlarına, çağdaş veya çağ üstü bilimsel çalışmalara 

yönelik araştırmaların yapılmasını sağlaması ve bunların sayısının giderek artırması 

gerekliliğinin bilincinde Üniversitemizin Ar-Ge ve temel araştırma çalışmalarını özendirmesine 

ağırlık verdiği, çağdaş araştırmaların yapılmasına yardımcı, verici, araştırmaları teşvik edici ve 

deneyimli araştırıcıların Üniversitemizde çalışmasının sağlanması için gereken gayretin 

gösterilmesi, bunlara gereken araştırma ortamı sağlanması ve bunlardan gerektiği kadar 

yararlanılması yönünde çalışmalar yürüttüğü; özellikle yurt dışı araştırmalar için davet alan 

akademisyenler için teşvik edici önlemler alınması, araştırmayı ve geliştirmeyi özendirici 

laboratuvarların fiziki alt yapısının daha da iyileştirilmesi, diğer cihaz ve teçhizatın yenilenmesi 

gerekliliğinin farkındayız. 

 

Son olarak, sürekli yenilenme ve gelişme konusunun sadece eğitim programı ile ilgili olmadığını 

ulusal akreditasyon standartlarında yer alan diğer tüm başlıkların da bu kapsama girdiğinin 

farkındalığı ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
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7. EĞİTSEL KAYNAK VE OLANAKLAR 

 

7.1. Akademik birim, altyapı ve olanaklar 

 

TS.7.1.1. 
Tıp fakültelerinde, mutlaka eğitim amaç ve hedeflerine uygun temel 

akademik birimler bulunmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

• Tıp fakültesinde temel tıp bilimleri, dahili tıp bilimleri ve cerrahi tıp 

bilimleri bölümlerine bağlı akademik örgütlenme yapısı, UÇEP’te 

gözetecek şekilde yapılandırılan fakülte eğitim programının 

sürdürülmesi için yeterli midir? 

Açıklamalar 
Tıp fakülteleri, eğitim programlarının gerektirdiği akademik 

yapılanmaları (koordinatörlük, ders kurulu/staj/bloğu yürütme kurulları) 

kurmuş ve temel tıp bilimleri, dahili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimleri 

bölümlerine bağlı akademik örgütlenme yapısını UÇEP’i 

gerçekleştirebilecek düzeyde yapılandırmış olmalıdır. 

Değerlendirme metninde örneğin, 

• Fakültenin akademik örgütlenme yapısı ve bu örgütlenmeye 

bağlı eğitici insan gücü nitelikleri tanımlanarak, uygulanan 

eğitim programını gerçekleştirebilecek sayı ve nitelikte bir 

örgütlenme içinde eğitici insan gücü olduğu, 

• 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 

açıklanmalıdır. 

Bu konularla ilgili belgeler ekte verilmelidir. 

 

TS.7.1.1.a. Fakültede bulunan öğretim üyesi, uzman araştırma görevlisi 

sayısı: 

Mezuniyet öncesi eğitim programı, UÇEP gözetilerek yapılandırılmıştır. 

Bu programı gerçekleştirebilecek düzeyde yeterli öğretim üyesi kadrosu 

bulunmaktadır ve örgütlenme sağlanmıştır. Akademik örgütlenme; eğitim 

programımızın yürütülmesi ve UÇEP gereksinimlerini karşılamak için 

yeterli ve uygundur. Fakültemizdeki mevcut akademik yapı şu şekildedir: 

 Profesör    359 

 Doçent     79 

 Yardımcı Doçent   25 

 Öğretim Görevlisi   12 

 Uzman     57 

 Araştırma Görevlisi   412 
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 Eğitim-Öğretim Planlamacısı  1 

 

Eğitim programını yürüten anabilim dallarının öğretim elemanı dağılımı 

aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

P
ro

f.
 

D
o

çe
n

t 

Yr
d

 D
o

ç 

U
zm

an
 

 
A

rş
. G

ö
r 

Ö
ğr

. G
ö

r.
 

Eğ
t.

-Ö
ğr

. P
la

n
. 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü 

Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı 1 3    2   

Anatomi Ana Bilim Dalı 
1

0 
  1 

 
2 

  

Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı 5 2   1 1   

Fizyoloji Ana Bilim Dalı 7 2   1 4   

Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı 
1

3 
4   1 5 

  

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı 
1

3 
    

 
9 

  

Parazitoloji Ana Bilim Dalı 
1

1 
2   

 
 

  

Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı   1       

Biyofizik Ana Bilim Dalı 1 1 1  1   

Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı 2 3 1 1  1 1 

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı 1   2  1 3  

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Adli Tıp Ana Bilim Dalı 1   2  5   

Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı 4 2   1    

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
4

0 

1

1 
3 6 

5

1 

  

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 
1

3 
  1 3 

1

4 

  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
3

7 
7   9 

3

7 

  

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
1

2 
1   1 

1

9 

  

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 7 4   1 6 3  

Radyoloji Ana Bilim Dalı 
1

4 
3   2 

1

4 
 

 

Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı 8 1   2 3 5  

Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı 6 1    1   

Nöroloji Ana Bilim Dalı 1   2  1   
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4 4 

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 7      5   

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı 9 1    
1

5 

  

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı 9 1   3 9   

Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı 9      7   

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana 

Bilim Dalı 
5 1    7 

  

Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı   2 2 1 4   

Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı 4   1  2   

Acil Tıp Ana Bilim Dalı 1 1 2 3 
1

5 

  

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 9 5   6 
1

4 

  

Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı 8 2   1 7   

Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı 2 1 1 2 3   

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 9 4 1 1 
1

1 

  

Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı 7      8   

Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı 2 2   3 8   

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana 

Bilim Dalı 
3 1   

 
8 

  

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı 
1

3 
2 2 

2 2

1 

  

Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı 8   2 
1 1

4 

  

Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı 7 1   2 9   

Üroloji Ana Bilim Dalı 8 1   1 6   

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı 8 2 1 
 1

6 

  

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı 
1

1 
4   2 

3

4 

  

 

TS.7.1.1.b. Akademik kadronun eğitim ile ilgili kurul ve komisyonlardaki 

örgütlenmesi 

   Eğitim Koordinatörlüğü yapısında;  

 Eğitim Genel Koordinatörü 

 Evre 1-4 (ilk üç yıl) Koordinatörü: Bu evrelerde ders ağırlığı olan 

Temel–Preklinik bilim alanlarında görevli eğitimde deneyimli 

öğretim üyesi 

 Evre 5 (4. ve 5. yıl stajları) Koordinatörü: Dahili ve/veya Cerrahi 

Bilimlerde görevli, eğitim deneyimi olan öğretim üyesi 
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 Evre 6 (intörn hekimlik) Koordinatörü: İntörn hekimlik stajları olan 

anabilim dallarında görevli; eğitim deneyimi olan İntörn Hekimlik 

Komisyonu Başkanı 

   Eğitim ile ilgili kurul ve komisyonların çalışma algoritması ve görev 

tanımları Çalışma Esaslarında tanımlanmıştır (Ek 7.1. Eğitim ile ilgili tüm 

komisyonların Çalışma Esasları). 

1. Eğitim Komisyonu: Dekan, Dekan Yardımcısı, Eğitim Genel 

Koordinatörü, Evre 1-4 Koordinatörü, Evre 5 (stajlar) Koordinatörü, 

Evre 6 (intörn hekimlik) Koordinatörü, TEAD Başkanı; E1B1, E2B1, 

E2B2, E2B3, E2B4, E3B1, E4B1, E4B2, E4B3, E4B4 Yürütme Kurulu 

Başkanları, Staj Bloğu Yürütme Kurulları Başkanları, TEAD Başkanı, 

Program Değerlendirme Komisyonu Başkanı, Ölçme Değerlendirme 

Komisyonu Başkanı, Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Başkanı, Staj 

Danışmanlığı Komisyonu Başkanı, Toplum Sağlığı ve Alan Dikey 

Koridoru Başkanı, Gelişim Sınavı Komisyonu Başkanı, Bologna-

Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu Koordinatörü, Uygulamalı 

Eğitimler Beceri Eğitimi Dikey Koridoru TEAD Temsilcisi ve Özel 

Çalışma Modülleri Komisyonu Başkanından oluşmaktadır. 

2. Blok ve Staj Bloğu Yürütme Kurulları: Fakültemizin ilk üç yılındaki 

eğitim evre ve bloklar şeklinde düzenlenmiştir. Her bir bloğun ders 

programının planlanması, sınavların yapılması ve öğrenci geri 

bildirimlerine uygun olarak geleceğe dönük önerilerin oluşturulması 

blok yürütme kurulları tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 Evre 1 Blok 1 Blok Yürütme Kurulu: Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi 

Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıp 

Eğitimi, Biyofizik, Halk Sağlığı, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim 

Ana Bilim Dallarının temsilcileri 

 Evre 2 Blok 1 Blok Yürütme Kurulu: Halk Sağlığı, Fizyoloji 

Tıbbi Biyokimya, Anatomi, Biyofizik, Histoloji ve Embriyoloji, 

Tıp Eğitimi Anabilim Dallarından temsilciler 

 Evre 2 Blok 2 Blok Yürütme Kurulu: Fizyoloji, Anatomi, Tıbbi 

Biyokimya, Histoloji ve Embriyoloji, Halk Sağlığı, Tıp Eğitimi 

Anabilim Dallarından temsilciler 

 Evre 2 Blok 3 Blok Yürütme Kurulu: Anatomi, Histoloji ve 

Embriyoloji, Fizyoloji, Nöroloji, Psikiyatri, Biyokimya, Halk 

Sağlığı, Tıp Eğitimi Anabilim Dallarından temsilciler 

 Evre 2 Blok 4 Blok Yürütme Kurulu: Anatomi, Psikiyatri, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Biyokimya, Fizyoloji, Tıbbi 

Biyoloji, Halk Sağlığı, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk 

Psikiyatrisi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi 

Genetik, Tıp Eğitimi Anabilim Dallarından temsilciler 

 Evre 3 Blok 1 Blok Yürütme Kurulu: Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi 
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Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Radyodiagnostik, Biyokimya, İç 

Hastalıkları, Tıbbi Genetik, Halk Sağlığı, Tıp Eğitimi Anabilim 

Dallarından temsilciler 

 Evre 4 Blok 1 Blok Yürütme Kurulu: Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları, Tıbbi Farmakoloji, Göğüs Cerrahisi, Göğüs 

Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Tıbbi 

Patoloji, Kardiyoloji, Tıp Eğitimi Anabilim Dallarından 

temsilciler 

 Evre 4 Blok 2 Blok Yürütme Kurulu: İç Hastalıkları, Tıbbi 

Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 

Tıbbi Patoloji, Halk Sağlığı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalları 

temsilcileri 

 Evre 4 Blok 3 Blok Yürütme Kurulu: Nöroloji, Tıbbi Patoloji, 

Psikiyatri, Nöroşirürji, Dermatoloji, İç 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 

 Evre 4 Blok 4 Blok Yürütme Kurulu: Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi 

Genetik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Biyokimya, 

Üroloji, Çocuk Psikiyatrisi, İç Hastalıkları, Tıbbi Patoloji, 

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı 

Anabilim Dalı, Tıp Eğitimi Anabilim Dallarından temsilciler 

 İç Hastalıkları Staj Bloğu Yürütme Kurulu: İç Hastalıkları, 

Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Anatomi, Tıp Eğitimi, 

Halk Sağlığı Anabilim Dalları temsilcileri 

 Cerrahi Ürogenital Staj Bloğu Yürütme Kurulu: Genel 

Cerrahi, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Anatomi, 

Fizyoloji, Halk Sağlığı, Radyodiagnostik, Tıbbi Farmakoloji, 

Acil Tıp, Tıp Eğitimi Anabilim Dalları temsilcileri 

 Kardiyopulmoner Enfeksiyon Staj Bloğu Yürütme Kurulu: 

Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Radyodiagnostik, Tıbbi 

Farmakoloji, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kalp Damar 

Cerrahisi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Nükleer Tıp Anabilim Dalları 

temsilcileri 

 Duyu Sistemi Staj Bloğu Yürütme Kurulu: Kulak Burun Boğaz, 

Göz Hastalıkları, Dermatoloji, Adli Tıp, Plastik Cerrahi, Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalları temsilcileri 

 Kas, İskelet, Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu Yürütme 

Kurulu: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Ortopedi ve 
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Travmatoloji, Spor Hekimliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Nükleer Tıp, Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalları temsilcileri 

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu Yürütme Kurulu: 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Çocuk ve Ergen 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıp Eğitimi Anabilim Dalları 

temsilcileri 

3. Staj Danışmanlığı Komisyonu (SDK): Staj bloğu eğitimleri sırasında, 

öğrenciye verilen staj danışmanlığı sisteminin planlanması, 

organizasyonu, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre 

öneriler geliştirilmesinden sorumludur. 

4. İntörn Hekimlik Komisyonu: İntörn hekimlik dönemi eğitim 

programının hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve 

değerlendirme sonuçlarına göre öneriler geliştirilmesinden 

sorumludur.  

5. Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) Komisyonu: Çekirdek programın yanı 

sıra yürütülen ve çekirdek eğitim programını güçlendiren, 

öğrencilere ilgi duydukları alanlarda derinlemesine çalışma olanağı 

veren, iletişim, zaman yönetimi, yazılı ve sözlü sunum yapma gibi 

becerileri öğrencilerin kullanmasına ve geliştirmesine fırsat veren 

eğitsel etkinlikleri düzenleyen kuruldur. 

6. Ölçme Değerlendirme Komisyonu: Eğitim programında yer alan 

sınavlar, değerlendirme etkinlikleri ve uygulamaların 

değerlendirilmesi ve sonuçlara göre öneriler geliştirilmesinden 

sorumludur. 

7. Gelişim Sınavı Komisyonu: Eğitim programı takvimine yerleştirilmiş 

olan gelişim sınavlarının amacına uygun biçimde ve planlandığı 

zamanda gerçekleştirilmesini sağlamak üzere oluşturulan ve görev 

yürüten komisyondur. 

8. Araştırma Eğitimi Programı (AEP) Komisyonu: Öğrencilere yönelik 

bilimsel araştırma eğitimi desteği veren programın planlanması, 

yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. 

9. ERASMUS Komisyonu: Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Tıp 

Fakültesi Koordinatörü ve üyelerden oluşan komisyon öğrenci ve 

öğretim elemanlarının hareketliliğiyle ilgili düzenlemeleri yapar. 

10. Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu: Bologna süreci ve 

öğrenci değişimleri ile ilgili tüm etkinlerinin planlanması, 

yürütülmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlara göre öneriler 

geliştirilmesinden sorumludur. 

11. Yatay Geçiş Komisyonu: Kurum içi ve dışı yatay geçiş başvurularını 

değerlendirmekten sorumludur. 
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12. Program Değerlendirme Komisyonu (PDK): Tıp eğitimi programının 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre öneriler 

geliştirilmesinden sorumludur.  

13. Uygulamalı Eğitimler Komisyonu: Tıp eğitimi programındaki 

uygulamalı eğitimlerin değerlendirilmesi ve değerlendirme 

sonuçlarına göre öneriler geliştirilmesinden sorumludur. 

14. Toplum Sağlığı ve Alan Eğitimleri Komisyonu: Eğitim programındaki 

Toplum Sağlığı ve Alan eğitimlerinin planlanması, uygulanması, 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre öneriler 

geliştirilmesinden sorumludur. 

15. E-öğrenme Komisyonu: Uzaktan eğitim ile ilgili eğitimlerin 

yapılandırılması, teknik altyapı ve olanakların değerlendirilmesi ve 

sürecin hayata geçirilmesinden sorumludur. 

16. Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu: Öğrenciyi eğitsel, bireysel ve 

sosyal gereksinimleri çerçevesinde yönlendiren danışmanlara hizmet 

veren komisyondur. 

 Son iki komisyon yeni kurulmuştur. 

 

TS.7.1.1.c. UÇEP uyum çalışmaları: 

Fakültemiz 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Program Değerlendirme 

Komisyonunun organize ederek planladığı ve Eğitim Komisyonunun 

onayladığı çalışma metodolojisine uygun olarak UÇEP uyum analiz 

çalışmasını yapmıştır. Bu çerçevede blok ve staj bloğu yürütme kurulları 

eğitim programımızın UÇEP ile uyumluluğunu hastalık listesi ve başvuru 

nedenleri matrisi üzerinden değerlendirmiş ve gerekli güncellemelerin 

yapılabilmesi amacıyla hazırlanan rapor Eğitim Komisyonuna sunmuştur. 

Eğitim Komisyonu gerekli değişiklikleri yapmak üzere çalışmalarını 

sürdürmektedir. Benzer şekilde, Uygulamalı Eğitim Komisyonu da UÇEP 

kapsamında yayımlanan “Temel Hekimlik Uygulamaları” listesi ile 

fakültemizde halen verilmekte olan uygulamalı eğitimleri karşılaştırmış, 

uyumsuzluk oranlarını belirlemiş ve bu uyumsuzlukların önümüzdeki 

eğitim döneminden başlamak üzere ortadan kaldırılması için çalışmalarını 

yapmıştır. İlgili çalışma raporları ikinci bölümde açıklanmıştır (Ek 1.5. 

EÜTF Eğitim Programı İle Ulusal Çekirdek Uyum Programı Çalışmaları 

Raporu). 

TS.7.1.1.d. Eğitim dönemlerine göre eğitim programının gerektirdiği 

eğitim iş yükü ve bu iş yükünün anabilim dallarına göre karşılanma 

durumu 

Fakültemizde ilk beş yılda öğrencilere verilen teorik ve pratik ders 

saatlerinin anabilim dalı bazında ders yükleri Ek 7.2’de verilmiştir. 

Entegre oturum, panel ve ÖÇM uygulamaları birden çok anabilim dalı 
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tarafından verilebildiğinden bu etkinlikler yine Ek 7.2 altında ayrı bir tablo 

olarak gösterilmiştir. Altıncı sınıfta intörn hekimlik kapsamında sadece 

klinik uygulamalar yer almaktadır. 

TS.7.1.2. 
Tıp Fakültelerinde, mutlaka eğitim modellerine uygun öğrenme ortamı 

alt yapısı ve olanakları bulunmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

• Tıp fakültesinin öğrenme ortamı alt yapısı ve olanakları 

(derslikler, eğitim araç-gereçleri, laboratuvarlar, manken-maket 

parkı, kadavra sayıları, kütüphane ve diğer öğrenme kaynakları, 

güvenlik önlemleri, dinlenme, spor alanları vb) nelerdir?  

• Tıp fakültesinin öğrencilerinin kullanımına açık olan bilgi ve 

iletişim teknolojisi (bilgisayar ve internet, elektronik kaynaklar) 

altyapı ve olanakları nasıldır? 
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Açıklamalar 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 şekilde geliştirilebilmelidir. Öğrenme ortamları derslikler, küçük 

grup çalışmalarının 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. 

Eğitim ortam ve olanakları engelli öğrencilerin varlığını gözetilerek 

onların gereksinimleri doğrultusunda düzenlenmelidir. 

Öncelikle laboratuar ve klinik çalışma ortamları olmak üzere tüm öğrenme 

ortamlarında öğrenci ve çalışanların güvenliğine yönelik bilgilendirici ve 

koruyucu önlemler alınmalı ve izlenmelidir. 

 

Değerlendirme metninde örneğin, 

 Tıp fakültesinde klinik eğitim ortamı dışında yer alan derslikler 

(amfi, dershane, PDÖ odası vb.) ve ders aracı gereksinimi ile 

bunların karşılanma düzeyi, 

• Tıp fakültesinde yer alan, öğrenci eğitiminde kullanılan temel 

bilim, multidisipliner laboratuvar ve kadavra dahil eğitim 

araçları gereksinimi ile bunların karşılanma düzeyi, 

• Tıp fakültesinde yer alan beceri eğitimi laboratuvarları ve 

araçlarının durumu, kullanımları (hangi sınıflarda, ne oranda, 

ne amaçla, kime bağlı, eğiticileri kim, varsa simüle/standardize 

hastaların nasıl bulunduğu) ile bu gereksinimin karşılanma düzeyi, 

• Tıp fakültesi 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, 

• Tıp fakültesinde öğrencilerin kullanımına açık, kullanılabilir 

durumdaki bilgisayar, yazıcı, tarayıcı sayıları, yerleri ile 

fakültedeki internet bağlantısının durumu açıklanmalı, hizmete 

açık saatler vb. bilgilere yer verilmelidir. 

Bu konularla ilgili belgeler ekte verilmelidir. 
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TS.7.1.2.a. Fakültemizdeki öğrenme altyapısı ve olanakları 

Derslikler: Fakültemizde halen 11 amfi, 6 sınıf ve 20 klinik dersliği olmak 

üzere toplam 37 adet derslik bulunmaktadır. Bu dersliklerin toplam 

kapasite 4972 kişidir. Konferans salonları da dahil edildiğinde 5.500 kişiye 

ulaşmaktadır. Her amfi ve dershanede birer adet projektör, bilgisayar ve 

yazı tahtası bulunmaktadır. 

1. sınıflar için Hipokrat Amfisi, 2. sınıflar için Necati Akgün Amfisi (Amfi 

A), 3. sınıflar için Hakkı Bilgehan Amfisi (Amfi B) kullanılmaktadır ve bu 

sınıfların gereksinimini tam olarak karşılamaktadır. 

4. sınıf Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları staj grupları için Amfi C, 4. sınıf İç 

Hastalıkları staj grupları için Amfi D, 4. sınıf Kardiyopulmoner staj 

gruplarının teorik dersleri için 2 numaralı hastane içi amfi 

kullanılmaktadır ve gereksinimi tam olarak karşılamaktadır. 

Tüm amfi ve derslikler bilgisayar, projektör ve tahta içermekte olup, 

engelli öğrencilerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiştir. 

Diğer stajların teorik dersleri ve uygulamaları ise anabilim dalları içindeki 

dersliklerde yapılmaktadır. Her derslikte bilgisayar, projektör ve tahta 

gereksinimini karşılanmıştır. 

Hem temel bilimler hem de klinik bilimler derslerinin yapıldığı dersliklerin 

detaylı listesi Ek 7.3’te sunulmuştur. 

Recep Egemen Amfisi de gerektiğinde sınavlar, Mesleksel Yabancı Dil 

dersleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı dersleri 

için kullanılmaktadır. 

Çok Amaçlı Laboratuvarlar ve Mikroskobi Salonları: 

 Mikroskobi Salonları (Derslikler Binası): 3 laboratuvarda toplam 300 

adet mikroskop bulunmaktadır. Laboratuvar ve mikroskoplar 

gereksinimi tam olarak karşılamaktadır. 

o Multi-1 Laboratuvarı: 80 oturma kapasiteli olup 10 adet 

mikroskop bulunmaktadır. 

o Multi-2 Laboratuvarı: 80 oturma kapasiteli olup 10 adet 

mikroskop bulunmaktadır. 

o Mikroskobi Salonu: 198 oturma kapasiteli olup 180 adet 

binokuler ve 100 adet monookuler mikroskop 

bulundurmaktadır  

Simüle Hasta Laboratuvarı: Fakültemizde etkin olarak kullanılmakta 

olan Simüle Hasta Laboratuvarı ile ilgili detaylı bilgi GS.7.1.2 altında 

detaylı olarak verilmiştir. 

Mesleksel Beceri Laboratuvarı: İki büyük salon, 9 eğitim odası ve 1 

eğitim malzemeleri deposundan oluşmaktadır. Laboratuvarda bulunan 



181 

 

manken ve maketlerin listesi ve öğrenme hedefleriyle ilişkili olarak 

kullanımı Ek 7.4’te detaylı olarak verilmiştir. 

Beceri Eğitimine Yönelik Diğer Laboratuvarlar: Mezuniyet öncesi 

eğitim programındaki beceri eğitimleri hem TEAD’ın eğitim 

organizasyon ve sorumluluğunda hem de farklı anabilim dallarının 

sorumluluğunda yürütülmektedir. Bu eğitimlerle ilgili detaylı bilgi Ek 

7.5’de verilmiştir. 

Tıbbi Bilişim ve Biyoistatistik Anabilim Dalı Bilgisayar Laboratuvarı: 

İki adet laboratuvarda toplam 69 adet Thin Client PC ve 2 adet ana 

bilgisayar bulunmaktadır. Toplam kapasite 69 kişiliktir. Bu 

laboratuvarlarda öğrencilere temel bilgisayar dersi verilmektedir. 

Kadavra Salonu: Anatomi Anabilim Dalında bulunan üç kadavra salonu 

toplam 375 öğrenci kapasitelidir. Her bir uygulamada 10-15 kadavra 

ya da organ öğrenci eğitimine sunulmaktadır. 

Yukarıdaki bölümünde söz edilen tüm laboratuvar ve uygulama 

alanlarının detaylı listesi Ek 7.6’da verilmiştir. 

TS.7.1.2.b. Kütüphane ve diğer öğrenme kaynakları 

Merkez Kütüphane: Üniversite kampüsünde 750 m2 kapalı alanı olan 

kütüphane, basımevi atölyesi ve arşiv istatistik yayınlar hizmet 

biriminden oluşmaktadır. Kütüphanede 200.000 cilt kitap, 110.703 

elektronik kitap ve 30.054 elektronik dergi bulunmaktadır. Sabit 

internet erişim noktaları ve kablosuz erişim sayesinde aynı anda 1.500 

kişi, 55 adet veri tabanına ve diğer internet kaynaklarına 

erişebilmektedir. Üniversitemizin öğretim elemanları ve öğrencileri, 

kütüphanemizin abone olduğu elektronik bilgi kaynaklarına evlerinden 

de erişim sağlayabilmekte ve literatür tarayabilmektedirler. 

Tıp Fakültesi Kütüphanesi: Kütüphane koleksiyonunda 7.818 kitap, 

3.746 basılı dergi ve 50.000 basılı cilt dergi bulunmaktadır. 

Kütüphanemiz 1.200 m² kullanım alanı, yaklaşık 500 kişilik oturma 

kapasitesi, elektronik güvenlik sistemi, 20 adet bilgisayarın bulunduğu 

internet bağlantılı salonu ve kablosuz ağ bağlantısı ile haftada 102 saat 

hizmet vermektedir. Kütüphanemiz akademik dönem içerisinde hafta 

içi 08.00-22.00 saatleri arasında, Cumartesi ve Pazar günleri ise 09.00-

22.00 saatleri arasında kullanıma açıktır. Ayrıca yaz döneminde hafta 

içi 08.00-20.00 saatleri arasında, Cumartesi ve Pazar günleri ise 09.00-

20.00 saatleri arasında hizmet verebilmektedir. 

Öğrenme Kaynakları Merkezi (ÖKM): Öğrenme Kaynakları 

Merkezi’nde öğrenme-öğretme, eğitim ve toplantı amaçlı 

kullanılabilecek farklı ortamlar ve eğitim araç-gereçleri bulunmaktadır. 

Bu merkezden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, öğretim 

elemanları ve tıp fakültesi öğrenci toplulukları faydalanabilmektedir. 

ÖKM, tıp fakültesi eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen tüm 
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öğrenme-öğretme etkinlik ve süreçlerini desteklemekte olup en yeni 

ve ileri eğitim teknolojilerinin kullanılmasını hedeflemektedir. Bu 

amaçla, akıllı ekranlar, akıllı tahtalar gibi öğrencinin aktif katılımını 

sağlayacak yönde ortamlar sunmaktadır. ÖKM, TEAD’ın birikimi ve 

deneyimi ile geleceğin ve bugünün hekimlerine ve sağlık çalışanlarına 

mesleksel becerilerin öğrenilmesi ve sınanmasında çeşitli olanaklar ve 

uzmanlık desteği sağlamaktadır. Bu çerçevede, öğrencilere program 

içinde serbest çalışmaya ayrılan zamanlarda ve program dışı saatlerde; 

kütüphanelerde bulamayacakları maket, manken, elektronik ve basılı 

kaynaklara ulaşma ve kullanma olanağı sunulmaktadır. Ayrıca 

fakültemiz öğretim üyeleri ile sağlık ve yükseköğretimle ilgili diğer 

paydaşlara küçük grup eğitimleri için ileri eğitim teknolojisi 

kullanabilecekleri eğitim ortamları sağlanmaktadır. ÖKM’de aynı anda 

90 kişinin yararlanabileceği 5 adet küçük grup çalışma odası ve toplam 

96 kişilik 2 adet derslik bulunmaktadır. ÖKM’de manken-maket parkı 

ve e-rezervasyon olanakları bulunmaktadır. Manken-maket parkında 

genel beceriler, dolaşım sistemi, solunum sistemi, genitoüriner-renal 

sistem, duyu-dermatolojik beceriler, kadın genital-üreme, çocuk sağlığı 

ile ilgili 276 manken-maket ve/veya tıbbi araç-gereç mevcuttur. Eylül 

2014-Ağustos 2015 tarihleri arasında toplam 9.912 çoğul kişiye 

çalışma olanağı sunulmuştur. 

ÖKM, son yıllarda çevrimiçi öğrenme ortamlarıyla paydaşlarını 

desteklemektedir. Bu amaçla ÖKM, e-öğrenme ve mobil öğrenme (m-

öğrenme) ortamlarıyla zenginleştirilmiştir. Sunduğu alt yapı ile tüm 

derslere yönelik e-öğrenme desteği verebilecek kapasite sağlanmıştır. 

Kullanıcı adı ve şifresi girilerek çevrimiçi kaynaklardan 

yararlanılabilmekte, ayrıca derslerle ilgili çeşitli e-öğrenme etkinlikleri 

sunulabilmektedir. Çevrimiçi sisteme https://okm.med.ege.edu.tr/e-

ogrenme/ adresinden ulaşılabilmektedir. Web erişiminin yanı sıra 

modern teknolojileri de destekleyen ÖKM, iOS 

(https://itunes.apple.com/us/app/eutf-okm/id1095171383?mt=8) ve 

Android 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.edu.ege.med.okm) 

için mobil öğrenmeyi destekleyecek şekilde uygulamalarla 

donatılmıştır. Öğrenciler cep telefonlarına ve tabletlerine uygulamaları 

indirerek eğitim içeriklerine ulaşabilme, iletişim ve bilgilendirme 

olanaklarını kullanabilmektedir. ÖKM kullanımı ile ilgili detaylar ekteki 

ÖKM 2014-2015 Faaliyet raporunda verilmektedir (Ek 7.7. ÖKM Eylül 

2014-Agustos 2015 Faaliyet Raporu). 

 

TS.7.1.2.c. Güvenlik önlemleri, dinlenme alanları ve sağlık, kültür ve 

spor olanakları 

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi (ÇASAGÜB): Fakültemiz bünyesinde 
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kurulmuş olan ÇASAGÜB, tüm fakültede öğrenci ve çalışanlara yönelik 

olarak aşağıdaki çalışmaları yürütmektedir: 

 Engellilere yönelik çalışmalar 

 İş kazası sürveyans sisteminin uygulamaya konması 

 Hastane çalışanlarının biyolojik izlemi 

 Hastane çalışanlarının periyodik sağlık kontrolleri 

 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımının sağlanması 

 İşe giriş muayene ve eğitimleri 

 Bağışıklama hizmetleri 

 Beyaz kod kayıt ve bildirimi 

 İş sağlığı ve güvenliğine yönelik eğitim etkinlikleri 

 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantılarının düzenlenmesi 

 ÇASAGÜB bilgilendirme toplantıları (risk grupları, sendikalar) 

 Sağlık kontrolleri ve biyolojik izlem konusunda uzman 

toplantıları 

 

Güvenlik: Ege Üniversitesi Güvenlik Birimi, kampüs genelinde 368 

kişiden oluşan personeli, 1 devriye aracı, 5 yaya devriye ekibi ve 5 

motorize timi ile kampüs ve Tıp Fakültesi Hastanesinde ikisi merkez 

ofis olmak üzere toplam 41 güvenlik noktasında 7 gün 24 saat 

kesintisiz hizmet vermektedir. Tıp Fakültesi Hastanesinin ve çevresinin 

güvenlik hizmetleri 4 grup halinde, 24 saat sistemine göre çalışan 65 

kişi ve toplamda 99 kişi ile sağlanmaktadır. 

Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı: Üniversitemiz öğrencileri 

ile akademik ve idari personelin sağlık hizmetlerini, öğrencilerin 

beslenme, barınma, sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor 

ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir. Üniversitede SKS Daire Başkanlığı 

denetimindeki spor alanları 13.475 m2, kafeteryalar 13.426 m2 yer 

kaplamaktadır. 

Spor Olanakları: 

 Prof. Dr. Sermet Akgün Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu: Olimpik 

standartlarda 50 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğinde ve 

2.000 seyirci kapasiteli kapalı bir yüzme havuzudur. Havuz 

normal zamanlarda 21 metrelik 20 kulvar, çeşitli 

organizasyonlar ve özel antrenmanlar sırasında ise 50 metrelik 

8 kulvar şeklinde kullanılmaktadır. 

 Büyük Spor Salonu: Uluslararası basketbol ve hentbol 
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müsabakalarında kullanılabilecek standartlarda 3.150 seyirci 

kapasiteli 1 adet müsabaka salonu, voleybol antrenman 

salonu, basketbol antrenman salonu, jimnastik, aerobik, step 

ve dans çalışmaları için 2 adet antrenman salonu, 6 masa 

kapasiteli masa tenisi salonu ve kondisyon salonundan 

oluşmaktadır. 

 Tenis Kortları: İki adet kapalı, dört adet açık toplam altı adet 

sentetik zeminli kort bulunmaktadır. Kampüs tenis kortlarında 

3 adet asfalt zemin olmak üzere toplam 8 tenis kortu 

üniversitemiz personeline, öğrencilerimize ve halka hizmet 

vermektedir. Ayrıca Tıp Fakültesi alanı içinde de kortlar yer 

almaktadır. Her iki tesiste de soyunma odaları ve duş 

bulunmaktadır. Duşlarda sıcak su mevcuttur. Tesisler civarında 

kafeteryalar vardır. 

 20 Mayıs Spor Tesisleri: Başta Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri olmak üzere, öğrenci 

uygulama alanı olarak hizmet veren tesis, önemli spor 

karşılaşmalarına da ev sahipliği yapmaktadır. Tesisin giriş 

katında atletizm çalışmaları için 7x72m boyutlarında tartan 

pist ve kum havuzunun bulunduğu kapalı atletizm alanı; 

atletizm çalışmaları için trambolin, paralel bar, atlama beygiri, 

kulplu beygir, barfiks, halka, denge, asimetrik paralel ve sünger 

havuzunun bulunduğu salon, kondisyon salonu, müzik-dans 

odası ve ayrıca çeşitli spor branşlarının uygulamalı çalışmaları 

için çok amaçlı spor alanı bulunmaktadır. 

 Atletizm Pisti: 20 Mayıs Spor Tesisleri dahilinde yer alan 

atletizm sahası IAAF (International Association of Athletics 

Federations) sertifikalı, uluslararası müsabakaların 

yapılabileceği standartlardadır. Sekiz kulvarlı tartan pistiyle ve 

çim zeminiyle sırıkla atlama, cirit ve gülle atma çalışmaları gibi 

atletizm çalışmaları ve uygulamalı beden eğitimi derslerinde 

de kullanılmaktadır. 

 50. Yıl Spor Salonu: Basketbol, voleybol ve hentbol 

müsabakaları için uluslararası standartlardadır. Üniversitemiz 

fakülte ve yüksekokullarının spor faaliyetleri ve antrenmanları 

için faydalanılan bu salon 1000 seyirci kapasitesine sahiptir. 

 Küçük Spor Salonu: 250 kişi kapasiteli salon, antrenman amaçlı 

bir adet voleybol salonuyla fakülte ve yüksekokulların idman 

ve maçları, BESYO dersleri ile öğrenci topluluklarının 

çalışmaları ve benzeri çalışmalara hizmet etmektedir. 

 Futbol Sahaları: 1 Numaralı Çim Saha (Merkez Çim Saha), 2 

Numaralı Çim Saha (Mazhar Zorlu Çim Sahası) ve 3 Numaralı 



185 

 

Çim Saha olmak üzere toplam 3 adet futbol sahası öğrencilerin 

kullanımına açıktır. 

 Açık Spor Alanı: Bir basketbol ve bir voleybol sahasından oluşan 

Açık Spor Alanı, Fen Fakültesi Dekanlık binasının karşısında yer 

almaktadır. Sahalar ücretsiz olarak herkesin kullanımına 

açıktır. 

 Koşu Parkurları: Sağlıklı Yaşam Koşu Parkuru, ağaçlandırılmış 

alan içerisinde toprak zeminli koşu parkurudur ve parkur 

üzerinde sağlıklı yaşamı destekleyici spor aletleri 

bulunmaktadır. Ayrıca hastane arkasında bir adet Sağlıklı 

Yaşam Koşu Parkuru bulunmaktadır. 

 Bisiklet Yolları: Kampüs içerisinde düzenlenmiş olan 2.3 

kilometrelik bisiklet yolları ile öğrenciler bisiklete binme 

olanağı bulmaktadır. 

 

TS.7.1.2.d. Öğrencilerin kullanımına açık bilgi ve iletişim teknolojisi 

altyapı ve olanakları 

 Eduroam bağlantısı tüm fakülte içerisinde yayın yapmaktadır. 

Bütün öğrenciler, öğretim elemanları ve personel kurumsal e-

posta adreslerini kullanarak bu kablosuz ağa erişebilmektedir. 

 ÖKM’de 5 adet küçük grup çalışma odasında, 2 adet internet 

kullanım alanında ve 2 adet derslikte olmak üzere toplam 9 adet 

internete bağlı bilgisayar sistemi bulunmaktadır. 

 Kütüphanede bulunan bilgi ve iletişim teknolojisi olanakları 

TS.7.1.2.b bölümünde detaylı olarak verilmiştir. Bunlara ilave 

olarak fakültemiz kütüphanesi, sağlık bilimleri alanında 40 

civarında çevrimiçi veri tabanına abone durumdadır. Aşağıdaki 

listede isimleri verilen bu veri tabanları akademik personel ve 

öğrencilerin uzaktan erişimine açık olarak kullanılabilmektedir. 

 

VERİTABANLARI 

Academic Search Complete (EBSCOHOST) MicroMedex 

American Academy of Pediatrics (AAP) Nature 

American Chemical Society (ACS) OECD iLibrary  

BioOne Oxford University Press Online Journals 

BMJ Online Journals Primal Pictures Sports and Rehabilitation Anatomi 

Cambridge Proquest Hospital Collection 

Cochrane Library Royal Society of Chemistry 

Dentistry & Oral Sciences Source Sage  

DynaMed Scopus  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h
http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/
http://www.aappublications.org/
http://www.nature.com/index.html
http://pubs.acs.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.bioone.org/perlserv/?request=index-html
http://www.oxfordjournals.org/
http://kutuphane.ege.edu.tr/detay.php?SayfaID=551
http://www.anatomy.tv/
http://journals.cambridge.org/action/login;jsessionid=AA72536C5272364D815C9F74FEDA6511.tomcat1
http://search.proquest.com/hospital/index?accountid=10699
http://www.thecochranelibrary.com/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ddh
http://online.sagepub.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=dynamed
http://scopus.com/
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EBRARY ScienceDirect 

Ebrary (H1n1) Veritabanı ScienceOnline 

EMERALD SciFinder 

ERIC SpringerLINK  

GreenFILE SPORTDiscus with Full Text 

Hiperkitap Veritabanı (Yeni)  Taylor & Francis Online Journals 

iThenticate ULAKBİM Veritabanları 

Journal Citation Reports (JCR) UpToDate 

LWW Total Access Collection (OVID) Web of Science 

MEDLINE Wiley Interscience 

Mendeley World Bank  

 

GS.7.1.1. Tıp fakülteleri eğitim programlarında topluma dayalı tıp eğitimi 

uygulamalarının gerçekleştirilebileceği öğrenme ortamlarıyla ilgili 

olanakları yaratmalı ve geliştirmelidirler. 

GS.7.1.2. Tıp fakülteleri öğrencilerine simüle/standardize hasta ile eğitim ve 

değerlendirme olanakları sunmalıdırlar. 

GS.7.1.3. Tıp fakülteleri eğitimle ilgili düzenleme uygulamalarının bilimsel altyapı 

ve desteğini sağlamak üzere bünyelerinde işlevsel Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalları/birimleri oluşturmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

° Tıp fakültesinin programında yer alan topluma dayalı tıp 

eğitimi uygulamalarının gerçekleştirildiği yeterli kapasitede ve 

çeşitlilikte öğrenme ortamları var mıdır? 

° Tıp fakültesinin öğrencilerine sağladığı simüle/standardize hasta 

ile eğitim ve değerlendirme olanakları nelerdir? 

° TEAD/biriminin varlığı, durumu, eğitim örgütlenmesindeki yeri, 

kadro ve işlevleri nelerdir? 

http://site.ebrary.com/lib/ege
http://www.sciencedirect.com/
http://h1n1.ebrary.com/
http://www.sciencemag.org/
http://www.emeraldinsight.com/
https://scifinder.cas.org/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric
http://link.springer.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=8gh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=s3h
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e011xww
http://www.tandfonline.com/
http://www.ithenticate.com/
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?wsid=Y2jPjlcLEq5bP89DUvR&ssid=&SID=Y2jPjlcLEq5bP89DUvR&SID=Y2jPjlcLEq5bP89DUvR
http://www.uptodate.com/online
http://ovidsp.ovid.com/autologin.html
http://isiknowledge.com/WoS
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cmedm
http://www3.interscience.wiley.com/journalfinder.html
http://www.mendeley.com/
http://data.worldbank.org/
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Açıklamalar 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 

olanakları sağlanmalıdır. 

Eğitsel kaynak ve olanakların planlanmasında mutlaka tıp eğitimi 

anabilim dalları ile işbirliği yapılmalı, bu nedenle tıp fakülteleri 

bünyelerinde yetkin ve deneyimli akademik kadroya sahip, işlevsel 

tıp eğitimi anabilim dalları/birimleri oluşturulmalıdır.  

 

Değerlendirme metninde örneğin, 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 

uygulamalar tanıtılmalı, simüle/standardize hasta ile eğitim ve 

değerlendirme olanakları açıklanmalı, tıp fakültesinde tıp eğitimi 

anabilim dalı/birimi var ise kuruluş amacı, görev-sorumlulukları ile 

mevcut insangücü/ akademik kadronun yetkinlik ve deneyimleri 

açıklanmalıdır. 

Bu konularla ilgili belgeler ekte verilmelidir. 

GS.7.1.1. Tıp fakülteleri eğitim programlarında topluma dayalı tıp eğitimi 

uygulamalarının gerçekleştirilebileceği öğrenme ortamlarıyla ilgili 

olanakları yaratmalı ve geliştirmelidirler. 

 
2003-2006 yılları arasında Fakültemizde uygulanan eğitim 

programında ilk üç sınıfta (Evre 4’ün sonuna kadar) birinci basamak 

kurumlarda İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde 

sağlık ocaklarında yapılandırılmış eğitimler halinde uygulamalar 

yapılmaktaydı. 2007 yılından itibaren İzmir’de Aile Hekimliği sistemine 

geçilmesi ve sağlık ocaklarının uygulamadan kaldırılması ile topluma 

dayalı bu uygulamalara son verilmek zorunda kalınmıştır. Bu eksikliği 

gidermek adına, detayları aşağıda belirtilen şekilde belediyeler ile iş 

birliği yapılarak öğrencilerin sahada daha fazla bulunmalarına olanak 

sağlanmaya çalışılmıştır.  

Diğer yandan detayları GS.7.1.2 bölümünde verilecek olan simüle 

hasta ile eğitim ve değerlendirme olanakları sayesinde yukarıda söz 

edilen erken dönemde hasta ile karşı karşıya gelememekten 

kaynaklanan olumsuzluğun giderilmesi amaçlanmıştır. 
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2005 yılından bu yana uygulanan eğitim programında Toplum Sağlığı 

ve Alan dikey koridoru oluşturulmuş ve fakültenin ilk sınıfından 

başlayarak bütünsel bir bakış açısıyla teorik ders ve uygulamalar 

öğrenciye sunulmuştur. Ayrıca Evre 4 Blok 3 kapsamında 4 saatlik 

işyeri (fabrika) ziyareti yapılmaktadır. 48 haftalık intörnlük döneminde 

4 hafta Aile Sağlığı Merkezi, 1 hafta Toplum Sağlığı Merkezi, 3 gün 

Belediye Sağlık Merkezi ziyaretleri yapılmakta olup 1 gün de okul 

sağlığı eğitimi gerçekleştirilmektedir. 

Bunların dışında 2. ve 3. sınıf programı içerisinde yer alan bazı Özel 

Çalışma Modüllerinde 112 komuta kontrol merkezi gibi birimler ziyaret 

edilerek üniversite hastanesi dışındaki sağlık kuruluşlarının çalışması 

hakkında öğrencilere bilgi kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

Belediyelerle İşbirliği: 

 Ege Üniversitesi ile Bornova Belediyesi arasında 20 Kasım 2009 

tarihinde “Sağlık Hizmetleri Protokolü” imzalanmıştır. Bornova 

Belediyesine ait olan arsada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dekanlığı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalının önerileri doğrultusunda 

planlanan Sağlık Köyünün ilk binası olan Özgül Gündüz Halk 

Sağlığı Merkezinin inşaatı bir bağışçının katkılarıyla tamamlanmış 

ve 15 Aralık 2011 tarihinde hizmete açılmıştır. Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Atatürk 

Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü ve Bornova Belediyesi Sağlık 

İşleri Müdürlüğünün Kasım 2012’den itibaren ortaklaşa 

yürüttüğü toplantılarla merkezde sunulacak hizmetlerin kapsamı 

belirlenmiş, tarafların rolleri üzerinde uzlaşılmış ve merkezde 

eğitim ve hizmet etkinliklerinin nasıl yürütüleceği planlanmıştır. 

Tıp Fakültesi ve Ebelik Bölümü intörnlerinin Şubat 2013’ten 

itibaren stajları kapsamında merkezde rotasyonla hizmet 

vermeleri kararlaştırılmıştır. Buna göre ebelik intörnleri 18 Şubat 

2013 tarihinden itibaren merkeze en yakın yerleşim yeri olan 

Yunus Emre Mahallesinden başlayarak haneleri ziyaret etmeye, 

hane ve içinde yaşayanlarla ilgili verileri kaydetmeye ve hane 

halkını sağlık merkezine davet etmeye başlamıştır. 25 Şubat 2013 

tarihinden itibaren Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim elemanları 

ve intörnleri de ağlık merkezine dönüşümlü bir program 

dahilinde gitmeye ve koruyucu sağlık hizmeti vermeye (kronik 

hastalık kontrolü) başlamışlardır. Bu altyapı projesi, ulaşılan ve 

ulaşılamayan hanelerin verilerinin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) 

aktarımıyla ilgilidir. 

 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Karşıyaka Belediyesi ile Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı arasında yapılan protokol 

çerçevesinde Karşıyaka Belediyesine ait üç sağlık merkezinde 6. 

sınıf öğrencileri topluma sağlık hizmeti vermektedir. Bu 
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kapsamda öğrenciler 15.600 haneyi ziyaret edip ev halkı tespit 

fişi doldurmuşlardır. Bu ziyaretlerde engelli ve diğer nedenlerle 

sosyal hizmet gereksinimi olan 159 kişi tespit etmişler ve 

Karşıyaka Belediyesinin bu kişilere yardım etmesini 

sağlamışlardır. Altıncı sınıf öğrencileri tarafından 1.100 kişide 

yüksek tansiyon tespit edilerek bir sağlık kurumuna 

yönlendirilmişlerdir. Doğurgan çağ kadınlara, ‘Üreme Sağlığı’ 

hizmeti vermesi planlanmış; aile planlaması konusunda eğitimler 

verilmiştir. 

 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ise Bayraklı Belediyesi ile yapılan 

protokol çerçevesinde 2.646 hane ziyaret edilmiştir ve “Diyabet 

Gelişimi Açısından Riskin Değerlendirilmesi ve Beslenme ve 

Fiziksel Aktivite Eğitimi Yoluyla Farkındalığın Artırılması” amacıyla 

hizmet verilmiştir. 

GS.7.1.2. Tıp fakülteleri öğrencilerine simüle/standardize hasta ile eğitim ve 

değerlendirme olanakları sunmalıdırlar. 

 
Simüle Hasta Laboratuvarı 

Fakültemizde simüle hasta laboratuvarı TEAD bünyesinde 14 Mart 2004 

tarihinde açılmıştır. Laboratuvar, poliklinik muayene odası şeklinde 

düzenlenmiş, ses ve görüntü kayıt sistemiyle donatılmış beş eğitim odası 

ve bir yönetim bölümünden oluşmuştur. Eğitim odalarının her biri 

yerleştirilen aynalı camlar ve dinleme sistemi aracılığı ile dışarıdan 

gözlem yapılmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Her eğitim 

odasında, standart muayene gereçlerinin yanı sıra internet bağlantısı 

olan bir bilgisayar bulunmaktadır. Yönetim odası ise internet bağlantılı iki 

bilgisayar ve bir yazıcı donanımına sahiptir. Simüle hasta laboratuvarının 

detaylı planı Ek 7.8’de verilmiştir. 

Açıldığı günden bu yana ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri ile 

laboratuvarda eğitim ve sınav amaçlı 26.822 hasta görüşmesi 

gerçekleştirilmiştir. Uzmanlık derneklerinin yeterlilik kurul sınavlarında da 

kullanılan simüle hasta laboratuvarında 26 gönüllü, hasta rollerini 

oynamaktadır. 

Simüle Hasta ile Eğitim 

Öğrencilerin ikinci (Evre 3 Blok 1) ve üçüncü (Evre 4 Blok 1, 2, 3) yıl 

eğitimlerinde, temel iletişim becerilerini kullanarak simüle hastalarla 

öğrenci hekim olarak görüştükleri eğitim programı bileşenidir. Simüle 

hasta ile eğitim programında, öğrencilerin; ikinci yılda anamnez alma ve 

genel sistemik muayene, üçüncü yılda ise buna ek olarak sisteme özgü 

fizik muayene ile ayırıcı tanıya yönelik klinik akıl yürütme konularında 

beceri ve tutum geliştirmeleri hedeflenmektedir. Görüntü ve ses kaydı 

yapılan görüşmelerde öğrenciler akranları ve simüle hastalardan sözlü 
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geri bildirim alırlar. Görüşmeyi yapan her öğrenciden (kimlik bilgisi 

alınmadan) görüştüğü simüle hastanın performansına ilişkin elektronik 

ortamda gönüllü geri bildirim vermesi istenmektedir. Öğrenciler 

görüşmelere ilişkin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖKM web sitesinde 

(www.okm.med.ege.edu.tr/e-ogrenme) yer alan formlar aracılığı ile hem 

elektronik portfolyo hazırlamakta hem de kendini değerlendirmektedir. 

Portfolyoda yer alan bilgiler, eğiticiler tarafından simüle hasta görüşme 

görüntüleri de izlenerek değerlendirilmekte ve küçük gruplarda yapılan 

oturumlarda öğrencilerle tartışılarak eğiticiler tarafından öğrencilere geri 

bildirim verilmektedir. Öğrenciler için hazırlanan simüle hasta görüşme 

kılavuzu Ek 7.9’da verilmiştir. 

Simüle hasta adayları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yapılan 

duyuruya başvuran gönüllü kişiler arasından TEAD öğretim üyelerinin 

yaptığı görüşme sonunda seçilmektedir. Gönüllü kişiler öğrencilerle 

görüşmelere katılmadan önce bir eğitim programına alınmakta, burada 

gösterdikleri performansa göre öğrenci görüşmelerine kabul 

edilmektedirler. 

GS.7.1.3. Tıp fakülteleri eğitimle ilgili düzenleme uygulamalarının bilimsel altyapı 

ve desteğini sağlamak üzere bünyelerinde işlevsel Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalları/birimleri oluşturmalıdır. 

 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD) 

Tıp Eğitimi Birimi olarak 1997 yılında kurulan TEAD, 08.07.1998 tarihli 

Yönetim Kurulu kararı ile anabilim dalı olmuş, Yüksek Öğretim Kurulu 

Başkanlığı’nın 04.08.1999 tarihli Yürütme Kurulu kararı ile kuruluşu 

onaylanmıştır. Gerek Tıp Eğitimi Birimi, gerekse TEAD, ülkemizdeki ilk 

kurumlardan biridir. Öğrenci eğitimi, uzmanlık derneklerine danışmanlık, 

eğitici gelişimi, mesleksel beceri laboratuvarı ve ölçme-değerlendirme 

uygulamaları ile ulusal bir referans merkezi olarak görülmektedir. Halen 

dokuz öğretim üyesi ve yardımcısından oluşan kadrosu ile hizmet 

vermeye devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi http://tead.med.ege.edu.tr 

adresinden bulunabilir. 

TEAD görev ve sorumlulukları: TEAD; i) araştırma, ii) eğitim-öğretim, iii) 

hizmet (eğiticiler, anabilim dalları ve eğitim yönetimi), iv) akademik 

personel yetiştirme olarak tanımladığı temel fonksiyonlarını, akademik ve 

bilimsel ilkelere uyumlu olarak yerel koşullar çerçevesinde yürütmeyi, 

topluma sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için asli bir görev 

olarak yüklenmiş 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 

çalışmalarının, yerel özellikler, evrensel doğrular ve çağdaş ilkeler 

doğrultusunda yapılabilmesi için gereken eğitim, araştırma, 

http://www.okm.med.ege.edu.tr/e-ogrenme
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koordinasyon, danışmanlık hizmeti vermek ve bu hizmetlerin gerektirdiği 

akademik alan, kadro ve altyapı olanaklarını oluşturmak ve geliştirmektir. 

Vizyonu: Toplum yararına, tıpta eğitim ve öğrenmeyi ilgilendiren her 

alanda sürekli öğrenen ve gelişen, öğrendiklerini paylaşan ve uygulamaya 

dönüştüren, ulusal ve uluslararası tıp eğitimi kurumları ile örgütsel bağı 

gelişmiş, tıp eğitimi alanında ülkemizdeki öncü rolünü sürdüren, 

kurumsal kimliği güçlü akademik bir referans merkezi olmaktır. 

TEAD’da verilen hizmetler: 

1. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programındaki dersler: İlk üç yıl eğitim 

programındaki uygulamalı derslerin yarısı anabilim dalı tarafından 

verilmektedir. Bu dersler mesleksel beceri laboratuvarı ile simüle 

hasta laboratuvarında yürütülmektedir. 

2. Doktora programı: 2006 yılında başlatılan doktora programı şimdiye 

kadar üç mezun vermiştir. Ayrıca 9 tez aşamasında, 8 ders 

döneminde ve 1 kayıt donduran öğrencimiz dahil toplam 18 doktora 

öğrencisi bulunmaktadır. 2013 yılından itibaren tezsiz yüksek lisans 

programı da bulunmaktadır. 

3. Bilgi üretimi: 2009 yılı başı itibarı ile anabilim dalı öğretim 

elemanlarınca, 30 SCI ve SCI-E kapsamında yer alan dergilerde olmak 

üzere 89 basılı yayın ve 47 uluslararası, 168 ulusal kongre bildirisi 

üretilmiş, 20 tez ve ulusal-uluslararası proje tamamlanmış, 52 kitap 

ya da kitap bölümü yayımlanmıştır. 

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, gelişim sınavlarının koordinasyonu, soru-sınav 

analizlerinden sorumludur. 

5. Sürekli mesleksel gelişim etkinlikleri: TEAD, Fakültede eğitici gelişim 

programları, ulusal düzeye kurs-çalıştaylar düzenlemekte ve uzmanlık 

derneklerinin eğitim-sınav uygulamalarına danışmanlık vermektedir. 

 

7.2. Klinik eğitim ortamı ve fırsatları 

 

TS.7.2.1. 
Tıp fakülteleri öğrencilerine yeterli klinik deneyim sağlayacak eğitim 

ortamları ve fırsatını mutlaka sunmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

• Klinik eğitim için yararlanılan altyapı, kaynak ve olanaklar nelerdir ve 

nasıl kullanılmaktadır? 
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Açıklamalar Tıp fakültesinde klinik eğitim, yeterli hasta sayısı dahil olmak üzere 

eğitim amaç ve hedeflerine uygun olanaklara sahip olmalıdır. Özellikle 

hasta sayısı ve çeşitliliğinin yeterli olmadığı durumlarda, başka 

kurumlarla işbirliği yapılabilecek bir düzenlemeye açık olunmalıdır. Yine 

klinik eğitim ortamları (poliklinik, servis, ameliyathane, acil servis, yoğun 

bakım vb) toplumun gereksinimlerine yanıt verecek olanaklara ve 

hasta çeşitliliğine sahip olmalıdır. 

Değerlendirme metninde örneğin, üniversite hastanesinde/eğitim 

verilen klinik ortamlarda yer alan dersliklerin (amfi, dershane vb.) ve 

ders araçları ve diğer kaynakların durumu ile gereksinimi karşılama 

düzeyine dair değerlendirmeler, 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, 

Üniversite hastanesinde/ eğitim verilen klinik ortamlarda klinik 

dönem öğrencilerine sunulan olanakların tanıtımı ve gereksinimle 

karşılaştırılması (yemek, kantin, spor alanı, dinlenme odası, ders 

çalışma yerleri vb.) yer almalıdır. 

Klinik öğrenme ortamı alt yapısı ve olanaklarının sayısı ile 

donanımına ait bilgileri içeren liste (amfi sayısı, küçük gruplar için 

kullanılan derslik sayısı, küçük gruplara düşen öğrenci sayısı vb., 

amfilerde ve dersliklerde bulunan eğitim araçları-projeksiyon cihazı, 

tepegöz, yazı tahtası vb. ek olarak verilmelidir. 

 
TS.7.2.1.a Klinik ortamındaki derslik, ders araçları ve diğer kaynaklar 

Her klinik anabilim dalı içinde derslik ve toplantı salonları bulunmaktadır. 

Bu toplantı alanları küçük grup eğitimleri için ve öğrencilerin de katıldığı 

anabilim dalı haftalık toplantıları için kullanılmaktadır. Derslik ve toplantı 

salonlarının kapasiteleri ve olanakları Ek 7.3’te verilmiştir. Bu derslikler ve 

içindeki ders araçları ile gereçler kliniklerde staj eğitimi alan öğrenciler 

için yeterli durumdadır. 

TS.7.2.1.b Hasta hizmeti ve eğitime yönelik altyapı olanakları 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, sadece İzmir’e değil tüm bölgeye 

hitap eden bir hastane olması itibariyle yaklaşık 7-8 milyonluk bir nüfusa 

hizmet vermektedir. Hastanemiz bu özelliğinden dolayı bir referans sağlık 

kuruluşu olarak kabul edilmekte, hasta çeşitliliği konusunda sıkıntı 

yaşamamakta ve öğrencilerine geniş yelpazedeki hasta başvurusu ile iyi 

bir eğitim olanağı sağlayabilmektedir. 

2015 yılında 150.254 kişi acil servise, 1.026.644 kişi ise polikliniklere 

başvuru yapmıştır. 1.816 yatak kapasiteli olan hastanemizde yine 2015 

yılında toplam 65.245 hasta yatırılarak tedavi görmüştür. 
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Hasta çeşitliliğini örneklemek adına; 4 Mayıs 2016 tarihinde polikliniklere 

ayaktan başvuran 4.692 hastanın anabilim dallarına göre dağılımı 

şöyledir: 

 

Anabilim Dalı Poliklinik Sayı 

İÇ HASTALIKLARI 910 

BEYIN VE SINIR CERRAHISI 49 

GENEL CERRAHI 208 

GÖĞÜS HASTALIKLARI 113 

FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON 78 

NÖROLOJI 100 

SPOR HEKIMLIĞI  31 

KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI 175 

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 127 

KARDIYOLOJI  178 

GÖĞÜS CERRAHISI 16 

GÖZ HASTALIKLARI 259 

DERMATOLOJİ 157 

ÜROLOJI 93 

DIĞER BRANŞLAR 335 

RADYASYON ONKOLOJISI 71 

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 269 

ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON 48 

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 174 

RADYOLOJI 3 

ACIL (Çocuk Acil birlikte) 624 

ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI 150 

PLASTIK, REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI 49 

ÇOCUK CERRAHISI 42 

ENFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI 40 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI  317 

KALP VE DAMAR CERRAHISI 76 

Toplam 4.692 

 

TS.7.2.1.b Öğrencilerin hastane olanaklarından yararlanması 

Fakültemizde 2004-2005 eğitim-öğretim yılında başlayan yatay ve dikey 

entegre eğitim çalışmaları öncelikle ilk üç yılda uygulandıktan sonra 

2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren dördüncü ve beşinci 

sınıflardaki klinik eğitim programı da bu entegrasyona dahil edilmiştir. Bu 

çerçevede her bir öğrencinin stajlarda görecekleri teorik ve uygulamalı 

eğitimler yapılandırılmış, poliklinik ve hasta başı çalışmaları Ek 1.6’da yer 
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alan 4. ve 5. sınıf staj blokları kılavuzunda detaylandırılmıştır. 

Bu yapılandırılmış eğitim sayesinde tüm öğrencilerin hastanemizin 

başvuru çeşitliliğinden en üst düzeyde yararlanmasına çalışılmaktadır. 

 

TS.7.2.1.c Klinik eğitim ortamı ve olanakları 

Kliniklerde öğrencilerin yararlanabilecekleri derslik, ders araç ve gereçleri 

bölüm TS.7.2.1.a’da verilmiştir. Bunun dışında Fakültemizde hem genel 

amaçlı hem de belirli konularda uzmanlaşmış laboratuvarlar öğrencilerin 

klinik eğitimlerini tamamlayıcı rol oynamaktadır. Bu laboratuvarlardan 

bazıları aşağıda listelenmiştir: 

1. Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (AREL) 

2. Kan Merkezi 

3. Planlama ve Kısırlık (İnfertilite) Araştırma ve Uygulama Merkezi (Ege 

Tüp Bebek) 

4. Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (EÜBAM) 

5. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM) 

6. Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (EGEBAM) 

7. Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve 

Uygulama Merkezi 

8. İlaç Araştırma Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (ARGEFAR) 

9. Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi 

10. Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi 

11. Zehirlenmeler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ZAUM) 

12. Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (Ege-MATAL) 

 

TS.7.2.1.d Diğer olanaklar 

 Ders çalışma alanları: Periyot, kütüphane, anabilim dalları içindeki 

toplantı salonları, intörn odaları (kütüphane ve toplantı salonları ile 

ilgili detaylı bilgiler daha önceki bölümlerde verilmiştir) 

 Yemekhane ve sosyal alanlar: 2 no’lu merkezi yemekhane, Egeliyiz 

Kafe, Hippocampus Kafe, Yeşil Köşk, Tenis Kafe ve tüm anabilim 

dalları içinde yer alan mini kantinler 

 Spor alanları 7.1 no’lu bölümde detaylı olarak verilmiştir. 
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TS.7.2.2. Tıp fakülteleri klinik eğitim ortamlarında stajyer ve intörnlerinin görev 

ve sorumluluklarını mutlaka tanımlamış olmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

 

 Klinik eğitim ortamında stajyer ve intörnlerin görev ve sorumlulukları 

tanımlanmış mıdır? 

Açıklamalar 
Tıp fakültesinde klinik eğitim ortamlarında çalışan stajyer ve intörnlerin 

görevleri, sorumlulukları ve uymaları gereken kurallar net bir şekilde 

yönergelerle tanımlanmış olmalıdır. Çalışılan birimlerin özellikleri 

doğrultusunda gereklilikler ayrıntılandırılmalıdır. 

Değerlendirme metninde intörn ve stajyerlerin görev ve sorumluluk 

tanımları ve yönergeler yer almalıdır. 

 
TS.7.2.2.a Klinik eğitim ortamında stajyer ve intörnlerin görev ve 

sorumlulukları 

Stajyer hekimler için her staj bloğunda kullanılmak üzere yetki, hedef ve 

sorumlulukları ile öğrenim hedeflerini içeren bir kılavuz verilmektedir. 

Her blokta danışman öğretim üyeleri tarafından öğrencilerle ikişer 

görüşme yapılarak bu kılavuza uyum durumu kontrol edilmektedir. 

Her bir öğrenci staj boyunca hasta izlemi, uygulamalar, beceriler, 

toplantı ve seminerler konusundaki tüm kazanımlarını ve yaptığı 

uygulamaları eğitici imzası ile belgeler ve Staj Gelişim Dosyası’nda 

toplar. Staj Gelişim Dosyasında aşağıdaki formlar bulunmaktadır: 

 Klinik Rotasyon Etkinlik Formu 

 Hasta Başı Öğrenme Deneyimi Kayıt Formu 

 Diğer Öğrenme Etkinlikleri Katılım Formu 

 Beceri Hedefleri Kontrol Formu 

 Sonuç Raporu ve Ekler Formu 

Danışman öğretim üyesinin bu dosyadan yararlanarak danışmanlık 

süresi boyunca öğrencinin yaptığı çalışmaları bütünsel olarak 

değerlendirmesi amaçlanmaktadır. 4. ve 5. sınıf stajlarına ilişkin tüm bu 

değerlendirmeler “4. ve 5. Sınıf Staj Blokları Kılavuzu”nda belirtilmiştir. 

İntörn hekimler için anabilim dallarınca hazırlanmış çalışma esasları staj 

gruplarıyla paylaşılmakta, sorumluluklar ve hedefler stajın ilk gün 

toplantısında anlatılmaktadır. Örnek olarak Acil Tıp Anabilim Dalı İntörn 

Hekimlik Çalışma Esasları ekte sunulmaktadır (Ek 7.10). 

GS.7.2.1. Tıp fakülteleri öğrencilerine mümkün olan en erken dönemden 

itibaren ayaktan bakım birimleri, birinci ve ikinci basamak sağlık 

kurumlarında klinik deneyim edinme ve öğrenme fırsatı sunmalıdır. 
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Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

° Tıp eğitiminin erken dönemlerinden itibaren ayaktan bakım birimleri, 

birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarında deneyim edinme ve öğrenme 

fırsatı sunulmakta mıdır? 

Açıklamalar 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 metninde örneğin, tıp eğitiminin erken 

dönemlerinden itibaren ayaktan bakım birimleri, birinci ve ikinci 

basamak sağlık kurumlarında deneyim kazanma ve öğrenme 

fırsatlarının sağlanmasına ilişkin değerlendirmelere yer verilmeli, 

eğitimine katkı sağlayan ayaktan bakım birimleri, birinci ve ikinci 

basamak sağlık kurumları ve bu kurum ya da birimlerde 

sürdürülen eğitime ilişkin protokol, sözleşme, yazışma gibi belgeler 

ek olarak verilmelidir. 

 
GS.7.2.1. Erken dönemden itibaren ayaktan bakım birimleri, birinci 

ve ikinci basamak sağlık kurumlarında klinik deneyim edinme ve 

öğrenme fırsatları 

GS.7.1.1’de değinildiği gibi, 2003-2006 yılları arasında Fakültemizde 

uygulanan eğitim programında ilk üç sınıfta (Evre 4’ün sonuna kadar) 

birinci basamak kurumlarda İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol 

çerçevesinde sağlık ocaklarında yapılandırılmış eğitimler halinde 

uygulamalar yapılmaktaydı. 2007 yılından itibaren İzmir’de Aile 

Hekimliği sistemine geçilmesi ve sağlık ocaklarının uygulamadan 

kaldırılması ile topluma dayalı bu uygulamalara son verilmek zorunda 

kalınmıştır. Bu eksikliği gidermek ve öğrencilerin erken dönemden 

itibaren ayaktan bakım birimleri ile birinci ve ikinci basamak 

kurumlarda deneyim kazanmasına sağlamak adına aşağıdaki 

düzenlemeler yapılmıştır: 

1. Toplum Sağlığı ve Alan dikey koridor ders ve uygulamaları 

2. Simüle hasta ile eğitim ve değerlendirme olanakları 

3. Evre 4 Blok 3 kapsamında 4 saatlik işyeri (fabrika) ziyareti 

4. Kırk sekiz haftalık intörnlük hekimlik döneminde 4 hafta Aile 

Sağlığı Merkezi, 1 hafta Toplum Sağlığı Merkezi, 3 gün Belediye 

Sağlık Merkezi ziyaretleri ve 1 gün okul sağlığı eğitimi 

5. 2. ve 3. sınıf programı içerisinde yer alan bazı Özel Çalışma 

Modüllerinde 112 komuta kontrol merkezi gibi birimlerin 

ziyareti 

6. Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka Belediyeleri ile işbirliği 
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Yukarıda belirtilen maddelerin detayları GS.7.1.2 bölümünde 

verilmiştir. 

 

7.3. Araştırma eğitimi fırsatları 

TS.7.3.1. Tıp fakülteleri, öğrencilerine temel ve uygulamalı araştırmaları 

eleştirel okuyup anlayabilecekleri ve yorumlayarak mesleki 

uygulamalarında kullanabilecekleri düzeyde eğitim fırsatlarını mutlaka 

sunmalıdırlar. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

• Fakültenin öğrencilerinin de içinde yer almasının sağlandığı bir 

araştırma eğitimi ve araştırma alt yapısı var mı? 

Açıklamalar Tıp fakülteleri, eğitim programlarında öğrencilere belirli düzeyde temel 

ve uygulamalı araştırmaları eleştirel okuma ve araştırma yapma hedefine 

yönelik öğrenme fırsatları sağlamalıdır. 

Değerlendirme metninde örneğin, fakülte eğitim programındaki 

araştırma eğitimi ve olanakları ile öğrenciler tarafından yapılan 

araştırmalar yer almalıdır. Bunun yanı sıra programda yer almasa da 

öğrencilerin doğrudan ya da dolaylı desteklendiği araştırmalar, bu 

araştırmalar için sağlanan alt yapı ve kaynak destekleri ile son iki 

yılda bu desteğin öğrenciler tarafından nasıl kullanıldığına ilişkin 

açıklamalar yapılmalıdır. Fakültenin öğrencilere yönelik araştırma 

desteği sistemi belge ve dokümanları ile öğrencilerin bu destekten 

yararlandıklarını gösteren belgeler ek olarak verilmelidir. 

 
TS.7.3.1.a Ders programında araştırma eğitimine yönelik dersler 

Özellikle fakültenin birinci sınıfında eğitim programındaki araştırma 

eğitimi ve araştırma olanakları ile ilgili dersler ve bunların yanında 

bilimsel düşünme, bilgiye ulaşma ve bu bilgiyi kullanma, hekimlik 

uygulamaları ve küresel ölçekte hekimlik uygulamaları gibi dersler 

sayesinde öğrencilerin klasik tıp eğitimlerinin yanında bu alanlarda bilgi 

sahibi olması amaçlanmaktadır. Fakültemiz eğitim programında araştırma 

eğitimine yönelik teorik ve uygulamalı derslerin listesi Ek 7.11’de 

verilmiştir. 

 

TS.7.3.1.b Araştırma eğitimi olanakları 

Araştırma Eğitimi Programı (AEP): 2009 yılında kurulan AEP 

komisyonunun oluşturduğu programa ilk kez 2011-2012 öğretim yılında 

öğrenci alınmıştır. AEP, gönüllü tıp öğrencilerinin bilimsel düşünce, 

tutum, davranış ve bilgilerini pekiştirmek ve kendilerine araştırma 
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becerileri kazandırmak üzere, lisans eğitimlerine ek ve paralel olarak 

uygulanan dinamik bir eğitim programıdır. Öğrencilerden alınan geri 

bildirimlerle AEP programı her yıl geliştirilmektedir. AEP çalışma esasları, 

danışman kılavuzu ve tanıtım kitapçığına http://aep.ege.edu.tr 

adresinden ulaşabilmektedir. 

Her eğitim yılının sonunda 1. sınıf öğrencilerine AEP programı hakkında 

duyuru yapılarak başvurular kabul edilmektedir. Çok sayıda başvuru 

arasından değerlendirme ölçütleri göz önüne alınarak her yıl 16 öğrenci 

programa kabul edilmektedir. İkinci ve üçüncü sınıf öğrencileri ÖÇM için 

ayrılmış olan saatlerde programın didaktik bölümüne devam 

etmektedirler. Daha sonra proje yürütme aşamasına geçerek okuldan 

mezun olana kadar bir öğretim üyesi danışmanlığında projelerini 

tamamlamaktadırlar. 2015 yılında ait AEP öğrencilerinin yaptığı projelerin 

listesi Ek 7.12’de sunulmuştur. 

 

Ege Bilimsel Araştırma Topluluğu (EBAT): Tıp Fakültesi öğrencilerinin 

oluşturduğu bir öğrenci topluluğudur. Üniversite ve Fakülte yönetimi ile 

Fakülte öğretim üyeleri tarafından desteklenmektedir. Her dönem 

değişkenlik göstermekle birlikte, topluluğun ortalama 50 civarında aktif 

üyesi bulunmaktadır. Bilimsel proje yazma çalıştayı gibi genel etkinliklerin 

yanı sıra, topluluğa ait alt grupların etkinlikleri de eğitim dönemi boyunca 

sürdürülmektedir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı içinde Sinirbilim Grubu 4 

etkinlik, Biyomedikal Grubu 4 etkinlik, Kardiyoloji Grubu 3 etkinlik ve 

Evrimsel Tıp Grubu 2 etkinlik gerçekleştirmiştir. Ortalama 15 öğrencinin 

katıldığı etkinliklerin her birinde farklı bir konu başlığı üzerinde sunum ve 

tartışmalar yapılmıştır. Bu grupların dışında; onkoloji, tıpta artırılmış 

gerçeklik, klinik nutrisyon, sitoloji/embriyoloji gibi alanlarda öğrencilerin 

katılımıyla etkinlikler düzenlenmiştir. Ülkemizdeki tıp fakültelerinde 

kurulmuş en eski ve köklü bilimsel araştırma topluluklarından biri olan 

EBAT, tüm etkinliklerini kayıt altına almaktadır. EBAT’ın 2015-16 dönemi 

faaliyet raporu Ek 7.13’de verilmiştir. 

 

Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi (TurkMSIC)-Ege Şubesi: Klinik 

bilimlerde olduğu kadar araştırmaya istekli öğrencilere de farklı 

ülkelerdeki üniversitelerde değişim olanakları sağlamaktadır. Üniversite 

(Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı) ve Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 

desteklenmektedir. 7.5 numaralı bölümde de söz edileceği gibi, 2013 

yılında 4 öğrenci, 2014 yılında 3 öğrenci, 2015 yılında 3 öğrenci anlaşmalı 

olduğumuz 122 ülkeden birinde öğretim üyeleri eşliğinde birer araştırma 

projesine katılmak üzere değişim programıyla yurtdışına gitmiştir. 2016 

yılında ise 6 öğrenci bu programla yurtdışında araştırma yapmaya hak 

kazanmıştır. 

http://aep.ege.edu.tr/
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EBAT ve TürkMSIC Ege, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 

da desteklenmektedir. 

TS.7.3.1.c Araştırma eğitimi için sağlanan destekler 

1. BAP Desteği: AEP öğrencilerinin projeleri uzmanlık tezi kapsamına 

alınmıştır. Bu sayede bu projeler hem öğretim üyelerinin proje 

kotalarından düşmemekte, hem de 20 bin TL’ye kadar hızlı 

destek sağlanabilmektedir. Ayrıca 2016 yılında yazılan bir altyapı 

projesi ile AEP öğrencilerinin sosyal-bilimsel aktivitelerinin ve 

yurtiçi ile yurtdışı kongre katılımlarının desteklenebilmesi için bir 

fon oluşturulmuştur (Ek 7.14. AEP Öğrenci desteği alt yapı 

projesi). 

2. Bina, Laboratuvar, Bilgisayar, Danışmanlık: Hem AEP öğrencileri 

hem de EBAT ve TurkMSIC fakülte içindeki laboratuvar ve araç-

gereçleri kullanabilmekte ve Fakültemiz öğretim üyeleri ile 

çalışanlarından danışmanlık açısından sürekli destek 

görmektedirler. Öğrencilerin düzenlediği toplantı ve kongreler 

için idari ve ekonomik destek olanakları sağlanmaktadır. 

3. Diğer Destekler: 2011 yılında Ege Üniversitesi ile Sanofi Türkiye 

arasında oluşturulan işbirliği kapsamında, “Bir Fikrim Var! EBAT 

Bilimsel Proje Yarışması” düzenlenmiş ve yarışmada dereceye 

giren projeler desteklenmiştir (Ek 7.15. Sanofi Türkiye EBAT 

destek duyurusu). Öğrencilerin talep etmesi durumunda benzer 

destekler farklı kurum ve kuruluşlardan sağlanabilmektedir. 

GS.7.3.1. Tıp fakülteleri, eğitimin herhangi bir aşamasında tüm öğrencilerin bireysel 

ya da bir ekip içinde katılabileceği araştırma planlama ve uygulama 

fırsatları sağlamalı, öğrencileri tarafından planlanan ve yürütülen 

araştırma süreçleri ile sonuçlarının paylaşılmasını, öğrencilerin 

kongrelere katılımlarını özendirmeli, idari ve ekonomik olarak 

desteklemeli ve ödüllendirmelidirler. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

° Tıp Fakültesi, öğrencileri tarafından planlanan ve yürütülen araştırma 

süreçler ve sonuçlarının paylaşılmasını, öğrencilerin kongrelere katılımını 

özendiriyor, idari ve ekonomik olarak destekliyor mu? 
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Açıklamalar 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 metninde örneğin, son iki yılda öğrenciler tarafından 

yürütülen proje ve araştırmalar ile bu çalışmalar için sağlanan 

destekler, araştırma sonuçlarının paylaşıldığı kongre ve 

toplantılar, öğrencilerin bu etkinliklere katılımı ve öğrenciler 

tarafından düzenlenen toplantı ve kongreler için sağlanan idari ve 

ekonomik destek olanakları açıklanmalıdır. 

Fakültenin öğrencilere yönelik araştırma desteği sistemi belge ve 

dokümanları ile öğrencilerin bu destekten yararlandıklarını gösteren 

belgeler ek olarak verilmelidir. 

 
GS.7.3.1. 

Fakültemizde yürütülen proje ve araştırmalar öğrencilerin katılımı ile 

öğrencilere araştırma yürütmeleri konusunda sağlanan destekler, ayrıca 

öğrencilerin araştırma sonuçlarını toplantı ve kongrelerde sunabilmeleri 

için verilen destekler TS.7.3.1. bölümünde detaylı olarak anlatılıştır. 

 

7.4. Mali kaynaklar 

TS.7.4.1. Tıp fakülteleri eğitime özel uygun mali kaynak planlamasını mutlaka 

yapmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

• Tıp fakültesinin eğitim amaç ve hedeflerine yönelik mali planlanması 

var mıdır? 

Açıklamalar Tıp fakülteleri üniversite bütçesi içindeki paylarını tıp eğitiminin 

desteklenmesi, yeni fiziksel ortamların ve eğitim koşullarının 

hazırlanması, eğitim araç-gereçleri, sarf ve laboratuvar malzemeleri ve 

bilgi kaynaklarının sağlanması konularında verimli şekilde kullanmalı ve 

bu kullanımı mali yıl başlarında planlayarak görünür kılmalıdır. 

Değerlendirme metninde örneğin, üniversite, fakülte bütçesinde 

eğitime ayrılmış kaynaklar açıklanmalı, geçmiş yılda eğitimle ilgili 

bütçenin gerçekleşme durumu ve içinde bulunan yılın bütçe planı ek 

olarak verilmelidir. 
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Fakültemizde uzun dönemli eğitime özel bir mali planlama olmamakla 

birlikte, her yıl fakülte için Rektörlükten gelen ödenek kullanılmakta, 

ayrıca gerekli olduğunda hastane başhekimliği ve diğer kaynaklardan 

destek sağlanmaktadır. 

Tıp Fakültesi Dekanlığına 2015 ve 2016 yılları için ayrılan bütçe şu 

şekildedir: 

Fakültenin İhtiyacı Olan Muhtelif Malzemelerin Harcama Kalemleri 

 
2015 Yılı 

Ödenekleri 

2016 Yılı 

Ödenekleri 

03.2 Tüketime yönelik 

Mal ve Malzeme 

Alımları 

20.400 TL 31.500 TL 

03.3 Yolluklar 84.500 TL 74.000 TL 

03.5 Hizmet Alımları 4.100 TL 6.500 TL 

03.7 Menkul Mal vs. 

Giderleri 
2.600 TL 2.600 TL 

03.8 Gayrimenkul Mal 

Bakım ve Onarım 

Giderleri 

4.400 TL 4.000 TL 

TOPLAM 116.000 TL 118.600 TL 

 

Yukarıdaki tabloda verilen rakamlar Rektörlük aracılığıyla aktarılan 

ödenekler olup büyük bir kısmının personel yolluklarına harcandığı 

görülmektedir. Fakültemizin derslik, laboratuvar gibi alt yapı tesisleri ve 

buralarda kullanılan her türlü cihaz ve tüm alt yapı olanakları 

düşünüldüğünde, bu rakamların yetersiz olacağı çok açıktır. Bu nedenle, 

eğitim etkinlikleri ve alt yapı aşağıda özetlenen kaynaklarla 

desteklenmektedir: 

Hastane Başhekimliği: Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği, hem bina-

tesis bakım onarımı konusunda hem de cihaz alt yapısının geliştirilmesi ve 

bakım onarımı konusunda eğitime çok önemli katkılar sağlanmaktadır. Bu 

destekler birimler bazında yapıldığı için ‘eğitim’ kalemi altında ayrıca 

listelenmediğinden burada gösterilmesi mümkün olmamaktadır. 

Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı: Bu birimden 2013 yılına 

kadar düzenli olarak Tıp Fakültesine kaynak aktarılmakta olup, 2014 

yılından itibaren öğrenci harçlarının kaldırılması ile birlikte bu aktarım 

sona ermiştir. Bununla birlikte, SKS Daire Başkanlığı öğrenci toplulukları 
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üzerinden destek vermeye devam etmektedir. Bu destek alt yapı 

olanakları, etkinlik ve eğitmen destekleri şeklinde gerçekleşmektedir. 

Bağışlar: Eğitime destek amaçlı olarak Fakültemize her dönem değişen 

miktarlarda bağışlar yapılmaktadır. Bu bağışlar genellikle hastane döner 

sermaye işletmesi üzerinden yapıldığından ve ‘eğitim’ kalemi altında 

ayrıca listelenmediğinden burada gösterilmesi mümkün olamamaktadır. 

Altyapı Projeleri: Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından 

sağlanan alt yapı projelerinin bir kısmı eğitime yönelik olarak 

harcanmakta ve bu şekilde eğitim desteklenmektedir. 2010-2015 yılları 

arasında eğitime katkı amaçlı olarak verilen alt yapı projelerine bazı 

örnekler aşağıda verilmiştir: 

 

Tarih Proje Adı Bütçesi 

2010 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi 

Anabilim Dalı Araştırma ve Uygulama 

Laboratuvarı Alt Yapı Geliştirme Projesi 

36.750 TL 

2010 

Multidisipliner Öğrenci Laboratuvarların Alt 

Yapısının Laboratuvar Güvenliği 

Standartlarına Göre İyileştirilmesi 

120.000 TL 

2010 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi 

Anabilim Dalı Uygulama Laboratuvarı Maket 

Altyapı Geliştirme Projesi 

226.802 TL 

2010 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve 

Eğitim Laboratuvarının Olanaklarının 

Güçlendirilmesi 

190.721 TL 

2011 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 

Plastinasyon Laboratuvarı Kurulumu 
75.400 TL 

2012 

Kapalı Devre Ses Ve Görüntü Sistemi 

Kullanılmasının Tıp Fakültesi Anatomi 

Eğitimine Katkısının Değerlendirilmesi 

35.924 TL 

2012 

Veri Madenciliği: Ege Üniversitesi Hastanesi 

Laboratuvar Verilerinin Araştırmalarda 

Kullanılabilir Hale Getirilmesi 

30.000 TL 

2014 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp 

Eğitiminde Dijital Görüntü Analizi Ve 

Modellemenin Yeri 

28.827 TL 

2015 Kitapmatik 35.400 TL 
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2015 
Anatomi Anabilimi Dalı Soğuk Hava Deposu 

Kurulumu 
55.000 TL 

2015 

Kaliteli Sağlık Hizmeti Sunumuna Yönelik 

Hazırlanan Temel İletişim Becerileri Eğitici 

Eğitimi Programı: Program Tasarımı, 

Uygulama ve Değerlendirme 

26.904 TL 

 

Öğrenci Bursları: Doğrudan eğitim kaynağı olmamakla birlikte, burslar 

hem öğrencilerin ekonomik sıkıntılarına çözüm sağlayarak eğitimlerine 

daha iyi odaklanabilmesi, hem de aidiyet duygusunu arttırması 

çerçevesinde dolaylı olarak eğitime katkı olarak değerlendirilmektedir. 

Ege Tıbbiyeliler Derneği başta olmak üzere, pek çok dernek ve vakıf, tıp 

fakültesi öğrencilerine burs desteği vermektedir. Ege Tıbbiyeliler Derneği, 

diğer kaynakların yanı sıra, tamamen gönüllü öğretim üyelerinin 

oluşturduğu bir havuzdan her ay 60-100 öğrenciye katkı sağlamaktadır. 

 

 

7.5. Ulusal ve uluslararası işbirliği 

 

TS.7.5.1. 

Tıp fakülteleri, öğrenci ve öğretim elemanlarını ulusal ve uluslararası değişim 

olanakları konusunda bilgilendirmeli, bu konuda olanaklar sunmalı, idari ve 

ekonomik olarak mutlaka desteklemelidir. 

Standardın 

karşılanma 

durumunu 

açıklamak için 

yararlanılabilec

ek rehber 

sorular 

• Ulusal ve uluslararası öğrenci/eğitici işbirliği ve ortak projelere ilişkin 

süreçler tanımlanmış mı? 

• Ulusal ve uluslararası ilişkiler ile değişim program ve olanakları 

paydaşlara duyurulmuş, gerekli bilgilendirme yapılmış ve katılım 

destekleniyor mu? 

• Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) uyum nasıl sağlanmış? 

• Erasmus vb. uluslararası programlara ilişkin uygulama deneyimleri nelerdir? 
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Açıklamalar Tıp fakülteleri, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim elemanı işbirliği ve 

ortak projelere ilişkin süreçleri tanımlamış olmalıdır. Ulusal ve uluslararası 

ilişkiler ve değişim programları ile olanakları (Farabi, Erasmus vb.) paydaşlara 

duyurulmuş, gerekli bilgilendirme yapılmış ve katılımlar destekleniyor olmalıdır. 

Tıp fakülteleri, uluslararası değişim programlarına uyum sürecinde eğitim 

programını Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) içerisinde tanımlamış ve 

uyguluyor olmalıdır. 

Değerlendirme metninde örneğin, mezuniyet öncesi eğitim çerçevesinde 

ulusal ve uluslararası öğrenci/eğitici işbirliği süreçleri, değişim 

programları ile projelerin tanıtımı, işbirlikleri ve projelerin duyurularının 

ne şekilde yapıldığı, Erasmus-Farabi uygulamalarının ne şekilde yürütüldüğü, 

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 kapsamında değişime açılmış, 

gelen-giden öğrencilerin yararlanma durumları nedir, ikili anlaşmalar, 

organizasyon nasıl sağlanıyor vb.) yer almalıdır. Fakültenin ve Üniversitenin 

Erasmus belge ve dokümanları, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin değişim 

programlarına katılımlarına ilişkin belge ve dokümanları ek olarak 

verilmelidir. 

 
TS.7.5.1.a. Ulusal ve uluslararası öğrenci/eğitici işbirliği ve ortak projelere 

ilişkin süreçler 

Tıp Fakültesinin uluslararası öğrenci/eğitici ve ortak projelere ilişkin işbirliği; 

Hayat boyu Öğrenme (LLP) Erasmus Programı ve TürkMSIC aracılığıyla 

sağlanmaktadır. Buna ilişkin süreçler tanımlanmış ve uygulanmaktadır. Erasmus 

Programına uyuma yönelik yerel kredilerin AKTS kredisine çevrilmesi işlemi 

gerçekleştirilmiştir ve üniversitenin web sitesinde yayınlanmıştır. 

 

TS.7.5.1.b. Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) uyum 

TEAD tarafından teorik ders ve pratik uygulama ağırlığı dikkate alınarak öğrenci 

iş yüküne göre 6 yıllık eğitim daha önceden kredilendirilmiştir. Hesaplanan bu 

yerel krediler kullanılarak AKTS kredilerinin hesaplanması yıllık 60 AKTS kredisi 

üstünden aritmetik doğrusal orantı yöntemiyle hesaplanmıştır. Bu şekilde 

uyumu sağlanan AKTS kredileri ile 2005-2006 eğitim-öğretim döneminden beri 

Fakültemiz Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde tıp fakültelerine öğrenci göndermekte 

ve öğrenci kabul etmektedir. Bugüne kadar AKTS uyumu konusunda herhangi bir 

sorun yaşanmamıştır. 

Ders-staj kredileri, sorumlu öğretim üyesi(leri), haftalık teorik-pratik ders saati, 

amaç-hedefleri, içerikleri, ders-stajı almak için ön koşullar, ölçme-değerlendirme 

yöntemleri ve öğrencilerin yararlanabilecekleri kaynaklar gibi bilgiler 

üniversitenin web sitesinde ilan edilmiştir. Bu bilgilere aşağıdaki web adresinden 
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ulaşılabilir: 

http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-

TR&Mod=1&ustbirim=1&birim=1&altbirim=-

1&program=2596&organizasyonId=538&mufredatTurId=932001  

 

Tıp Fakültesi AKTS kredileri (Tablo 7.5.1) 

1. Yıl 

Ders Kodu Ders Adı 

Ders 

Türü D U L AKTS 

100001022006 

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP 

TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2 

100001062002 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 2 

100001042003 ENTEGRE BLOK DERSLER Zorunlu 

3

2 

1

6 0 42 

100001072003 EVRE 1 ENTEGRE BLOK 1 Zorunlu 

1

3 6 0 0 

100001082003 EVRE 2 ENTEGRE BLOK 1 Zorunlu 

1

0 6 0 0 

100001092003 EVRE 2 ENTEGRE BLOK 2 Zorunlu 9 4 0 0 

100001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2 

100001102010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4 

100000942006 

ATATÜRK İLKELERİ VE 

İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2 

100000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2 

100000962010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4 

Toplam 

8

3 

3

2 0 60 

2. Yıl 

Ders Kodu Ders Adı 

Ders 

Türü D U L AKTS 

100002022004 EVRE 2 ENTEGRE BLOK 3 Zorunlu 

1

4 4 0 0 

100002032004 EVRE 2 ENTEGRE BLOK 4 Zorunlu 

1

0 2 0 0 

100002042004 EVRE 3 ENTEGRE BLOK 1 Zorunlu 

1

5 3 0 0 

100002012004 

EVRE ENTEGRE BLOK 

DERSLER Zorunlu 

3

9 9 0 60 

Toplam 

7

8 

1

8 0 60 

3. Yıl 

Ders Kodu Ders Adı Ders D U L AKTS 
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Türü 

100003012005 

EVRE ENTEGRE BLOK 

DERSLER Zorunlu 

4

6 6 0 58 

100003022007 EVRE 4 ENTEGRE BLOK 1 Zorunlu 

1

5 1 0 0 

100003032007 EVRE 4 ENTEGRE BLOK 2 Zorunlu 8 1 0 0 

100003042007 EVRE 4 ENTEGRE BLOK 3 Zorunlu 

1

1 2 0 0 

100003052007 EVRE 4 ENTEGRE BLOK 4 Zorunlu 

1

2 2 0 0 

100003062005 ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ Zorunlu 0 0 0 2 

Toplam 

9

2 

1

2 0 60 

4. Yıl 

      

Ders Kodu Ders Adı 

Ders 

Türü D U L AKTS 

10120001T114

19 

İÇ HASTALIKLARI STAJ 

BLOGU Zorunlu 

1

3 

1

4 0 20 

SEÇMELİ-TIP-4-

SINIF 

SEÇMELİ DERS GRUBU TIP 

FAKÜLTESİ 4.SINIF Seçmeli - - - 40 

Toplam 

1

3 

1

4 0 60 

5. Yıl 

Ders Kodu Ders Adı 

Ders 

Türü D U L AKTS 

100005232012 ÇOCUK SAĞLIĞI STAJ BLOĞU Zorunlu 

1

3 

1

4 0 20 

SEÇMELİ-TIP-

5.SINIF 

SEÇMELİ DERS GRUBU TIP 

FAKÜLTESİ 5.SINIF Seçmeli - - - 40 

Toplam 

1

3 

1

4 0 60 

6. Yıl 

Ders Kodu Ders Adı 

Ders 

Türü D U L AKTS 

100006071994 ACİL SERVİS Zorunlu 0 3 0 6 

100006021994 

ÇOCUK SAĞLIGI VE 

HASTALIKLARI Zorunlu 0 7 0 10 

100006012001 GENEL CERRAHİ Zorunlu 0 3 0 5 

100006112002 GÖĞÜS HASTALIKLARI Zorunlu 0 2 0 2 

100006041994 İÇ HASTALIKLARI Zorunlu 0 7 0 10 

100006032001 

KADIN HASTALIKLARI VE 

DOĞUM Zorunlu 0 5 0 8 

100006122002 KARDİYOLOJİ Zorunlu 0 2 0 2 

100006051994 KIRSAL HEKİMLİK Zorunlu 0 7 0 10 
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10120001T116

14 

RUH SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 2 

100006092001 SEÇMELİ Zorunlu 0 3 0 5 

Toplam 3 

3

9 0 60 

SEÇMELİ DERS GRUBU TIP FAKÜLTESİ 4.SINIF 

Ders Kodu Ders Adı 

Ders 

Türü D U L AKTS 

100004011994 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI Seçmeli 9 2 0 10 

100004071994 GÖĞÜS HASTALIKLARI Seçmeli 3 2 0 4 

100004122002 RADYOLOJİ VE NÜKLEER TIP Seçmeli 3 2 0 4 

100004142001 

KADIN HASTALIKLARI VE 

DOĞUM Seçmeli 9 4 0 11 

100004152001 GENEL CERRAHİ Seçmeli 4 4 0 6 

100004162001 

ORTOPEDİ VE 

TRAVMATOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3 

10120002T114

21 

CERRAHİ - ÜROGENİTAL 

SİSTEM STAJ BLOGU Seçmeli 

1

3 

1

4 0 20 

10120002T114

23 

KARDİYOPULMONER SİSTEM 

VE STAJ BLOGU Seçmeli 

1

3 

1

4 0 20 

SEÇMELİ DERS GRUBU TIP FAKÜLTESİ 5.SINIF 

Ders Kodu Ders Adı 

Ders 

Türü D U L AKTS 

100005021994 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI Seçmeli 3 2 0 4 

100005031994 ÇOCUK CERRAHİSİ Seçmeli 6 0 0 5 

100005042001 ÜROLOJİ Seçmeli 2 2 0 3 

100005081994 GÖZ HASTALIKLARI Seçmeli 1 2 0 2 

100005101994 

KULAK, BURUN VE BOĞAZ 

HASTALIKLARI Seçmeli 4 2 0 5 

100005112001 PSİKİYATRİ Seçmeli 4 8 0 7 

100005122001 PLASTİK CERRAHİ Seçmeli 2 2 0 3 

100005152002 NÖROLOJİ Seçmeli 6 0 0 6 

100005162002 FİZİK TEDAVİ Seçmeli 2 2 0 3 

100005172002 ANESTEZİYOLOJİ Seçmeli 4 2 0 5 

100005192006 KARDİYOLOJİ Seçmeli 5 2 0 6 

100005202006 ADLİ TIP Seçmeli 3 1 0 3 

100005212006 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI 

VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 4 1 0 4 

100005222004 DERMATOLOJİ Seçmeli 4 1 0 4 

100005242012 

KAS İSKELET SİNİR SİSTEMİ 

VE DAVRANIŞ STAJ BLOĞU Seçmeli 

1

3 

1

4 0 20 

100005252012 DUYU SİSTEMİ STAJ BLOĞU Seçmeli 1 1 0 20 
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3 4 

TS.7.5.1.c. Erasmus ile ilgili duyurular ve uygulama 

Programın organizasyonu Fakültenin Erasmus Komisyonu aracılığıyla 

sağlanmaktadır. Her akademik yılda Ege Üniversitesi Rektörlüğü Dış İlişkiler ve 

Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü tarafından Şubat ayı içinde Erasmus Akademik 

Takvimi belirlenmekte ve üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir. Tıp 

Fakültesi Erasmus Komisyonu tarafından değerlendirilen yazılar Dekanlık 

aracılığıyla duyurulmakta, paydaşların bilgilendirilmesi bu şekilde 

sağlanmaktadır. Ayrıca Fakültenin 6 ayda bir yapılan ve tüm öğretim üyelerinin 

katıldığı akademik kurul toplantılarında programla ilgili gelişmeler ve yeni bilgiler 

Tıp Fakültesi Dekanı tarafından sunulmaktadır. Bunun dışında Tıp Fakültesi 

Dekanının tüm sınıflara yapılan “Dekanla Söyleşi” toplantılarında gerektiğinde 

Erasmus Koordinatörünün de katılımıyla özellikle Erasmus Programına ilişkin 

öğrencilere bilgilendirme yapılmaktadır. Akademik takvim doğrultusunda tüm 

üniversite öğrencilerine programla ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenmekte 

ve fakülte/bölümlerde başvuru süreci başlatılmaktadır. Fakültemizde başvurular 

Erasmus Koordinatörlüğüne 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 gerçekleştirilmektedir. İkili anlaşmalar 

doğrultusunda her eğitim dönemi için var olan kontenjanlar için asil ve yedek 

olarak seçilen öğrenciler belirlenmektedir. Seçilen asıl ve yedek öğrencilere 

ilişkin rapor Rektörlüğe bildirilmekte ve üniversitenin web sayfasında ilan 

edilmektedir (Ek 7.16. 2015-2016 Erasmus seçim sonuçları). Tüm öğrenciler Dış 

İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Lojistik 

Oryantasyon Programı”na katılmakta ve başvuru süreci, programın işleyişi ve 

yurt dışına gidiş öncesi karşılaşabilecekleri sorunlar ve çözümleri hakkında 

bilgilendirilmektedir (Ek 7.17. 2015-2016 oryantasyon programı ve sunumu). 

Öğrencilerin gidecekleri üniversitelerdeki staj programı ve AKTS kredi uyumu 

Erasmus Koordinatörlüğü tarafından sağlanmakta ve Fakülte Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanmaktadır. 2005-2006 eğitim döneminden beri yurt dışında 

staj(lar) almaya giden öğrencilerimizle ilgili herhangi bir sorun (staj uyumsuzluğu, 

kredi uyumsuzluğu, eğitim süresi uzaması, not sorunu vb.) yaşanmamıştır. 

2016-2017 Erasmus öğrencilerinin seçimine ilişkin Rektörlüğe gönderilen rapor 

örneği ve sonuçları Ek 7.18’de verilmiştir. 

 

TS.7.5.1.d. Erasmus Öğrenci Hareketliliği Deneyimleri 

Fakültemizde Avrupa Yükseköğrenim Alanı oluşturma çalışmaları çerçevesinde 

ilk aktivite olarak 2002 yılında programın o zamanki adıyla Socrates-Erasmus 

Komisyonu kurulmuştur. O dönemin Dekanı başkanlığında çalışmakta olan bu 

komisyonda eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Fakültemizin Erasmus 
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Koordinatörü ve temel, dahili ve cerrahi bilimler bölümlerinden birer temsilci yer 

almıştır. Komisyonun ilk aktiviteleri aşağıdaki şekilde olmuştur: 

1. Fakültemiz için “Information Package” (Bilgi Paketi) hazırlanmış ve 

üniversitemizin genel bilgi paketi aşağıdaki adreste ilan edilmiştir: 

http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-

TR&Mod=1&ustbirim=1&birim=1&altbirim=-

1&program=2596&organizasyonId=538&mufredatTurId=932001 

Bilgi Paketinde Erasmus programının işleyişi, fakültedeki eğitim durumu, yurt 

dışından başvurabilecek öğrenciler için sosyal konularda (yurt olanakları, vize 

başvurusu vb.) bilgilere yer verilmiştir. 

2. Program ikili anlaşmalar çerçevesinde yürütüldüğü için komisyonun sonraki 

uğraşı ikili anlaşma yapabilmek için ortak bir teklif metni hazırlamak olmuş 

ve Avrupa’daki çeşitli tıp fakülteleriyle yazışarak ikili anlaşma teklifleri 

gönderilmiştir. 

3. Lisansüstü eğitim için pilot bir çalışma başlatılmıştır. Dahiliye, Çocuk 

Cerrahisi ve Üroloji Anabilim Dalları pilot bölgeler olarak seçilmiş ve bu 

dallarla ilgili bilgilendirmeler daha sonra bilgi paketi içine eklenmiştir. 

4. Üniversitemizin web sayfasında yer almak üzere 6 yıllık eğitim boyunca var 

olan tüm ders ve stajların ders tanıtım formları Türkçe ve İngilizce olarak 

hazırlanmış ve bu formların web sayfasına yüklenmesi sağlanmıştır. Tıp 

Fakültesi program tanıtımı ve tüm ders formları halen yıllık revizyonlarla 

kullanılmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak program tanıtımı ve ders 

formlarına aşağıdaki web sayfasından ulaşılabilir: 

http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-

TR&Mod=1&ustbirim=1&birim=1&altbirim=-

1&program=2596&organizasyonId=538&mufredatTurId=932001  

 

Fakültemizin ilk ikili anlaşmaları Almanya (Justus Liebig Giessen Üniversitesi) ve 

Hollanda (Maastricht Üniversitesi ve Groningen Üniversitesi) ile yapılmıştır. İlk 

olarak 2005-2006 eğitim-öğretim döneminde 2 adet 6. sınıf, 2 adet 4. sınıf 

öğrencisi çeşitli stajlarını almak üzere “Öğrenim Hareketliliği” kapsamında 

Almanya’ya gönderilmiştir. Her geçen yıl var olan ikili anlaşmaların sayısı 

artırılmış ve Portekiz, İsveç, Fransa, Yunanistan, Belçika, İspanya ve Polonya gibi 

ülkelerdeki çeşitli tıp fakülteleriyle ikili anlaşma yapılmıştır. Bu çerçevede 2006-

2007 eğitim-öğretim döneminde ilk kez Fransa’daki Catholique Lille 

Üniversitesinden Erasmus öğrencisi gelmesinden bu yana, çeşitli 

üniversitelerden toplamda 37 öğrenci Fakültemize kabul edilmiştir. Bunun yanı 

sıra Fakültemizden 127 öğrenci, öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanarak 

değişim programına katılmışlardır. Diğer taraftan Erasmus Programının öğrenci 

hareketliliği kapsamındaki diğer bir aracı olan “Staj Hareketliliği” (Placement) 

çerçevesinde ilk kez 2008-2009 eğitim döneminde bir son sınıf öğrencisi 

http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=1&birim=1&altbirim=-1&program=2596&organizasyonId=538&mufredatTurId=932001
http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=1&birim=1&altbirim=-1&program=2596&organizasyonId=538&mufredatTurId=932001
http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=1&birim=1&altbirim=-1&program=2596&organizasyonId=538&mufredatTurId=932001
http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=1&birim=1&altbirim=-1&program=2596&organizasyonId=538&mufredatTurId=932001
http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=1&birim=1&altbirim=-1&program=2596&organizasyonId=538&mufredatTurId=932001
http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=1&birim=1&altbirim=-1&program=2596&organizasyonId=538&mufredatTurId=932001
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Almanya’da Heidelberg Üniversitesine gönderilmiş ve 3 aylık intörnlük eğitimini 

başarıyla tamamlamıştır. Toplamda 16 öğrenci staj hareketliliğinden 

yararlanmıştır. 

2007-2013 yılları arasında 7 yıllık LLP-Erasmus Programında “Bilateral 

Agreement” olarak tanımlanan ikili anlaşmalar 2014-2020 arasında geçerli olan 7 

yıllık yeni Erasmus+ Programında “Interinstitutional Agreement” olarak 

yenilenmiştir ve toplam 9 ülkeden (Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç, İspanya, 

Hollanda, Portekiz, Polonya, Yunanistan, Bulgaristan) 14 üniversite ile işbirliği 

anlaşması imzalanmıştır. 

Erasmus Programı kapsamında yaşanan öğrenci hareketliliği aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir:  

 

 

2015-1016 eğitim döneminde Erasmus Programı kapsamında yurtdışına giden/ 

öğrencilerin sınıfları, gittikleri ülkeleri ve üniversiteleri gösteren tablo aşağıdadır: 

SINIFI ÜLKE ÜNİVERSİTE 

5 LİTVANYA LITHUANIAN UNIV. OF HEALTH SCIENCES 

4 FRANSA NICE UNI. SOPHIA ANTIPOLIS 

4 ALMANYA RWTH AACHEN 

5 POLONYA MEDICAL UNIV. OF WARSAW 

4 ALMANYA JUSTUS-LIEBIG GIESSEN UNI. 

5 POLONYA MEDICAL UNIV. OF WARSAW 

6 YUNANİSTAN ARISTOTLE UNIVERSITY 

4 LİTVANYA LITHUANIAN UNIV. OF HEALTH SCIENCES 

4 POLONYA MEDICAL UNIV. OF WARSAW 

4 POLONYA MEDICAL UNIV. OF WARSAW 

5 İSPANYA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
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5 PORTEKİZ PORTO UNIVERSITY 

4 YUNANİSTAN ARISTOTLE UNIVERSITY 

4 ALMANYA JUSTUS-LIEBIG GIESSEN UNIVERSITY 

TS.7.5.1.e. Erasmus Öğretim Elemanı ve İdari Personel Hareketliliği 

Deneyimleri 

Fakültemiz öğretim üyeleri için ikili anlaşmalar çerçevesinde “Ders Verme 

Hareketliliği” kapsamında aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere karşılıklı işbirlikleri 

sağlanmıştır. Ayrıca farklı ülkelerden konuk öğretim üyeleri Fakültemize 

gelmiştir. Öğretim üyesi hareketliliğine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir: 

 

Ders verme 

hareketliliği 

Giden öğretim elemanı Gelen öğretim elemanı 

Sayı Ülke Sayı Ülke 

2006-2007 1 İngiltere - - 

2007-2008 1 - - - 

2008-2009 2 - - - 

2009-2010 3 Yunanistan, İngiltere - - 

2010-2011 2 
İngiltere 

4 Polonya, İngiltere 

2011-2012 1 
İngiltere 

3 İngiltere 

2012-2013 1 - 1 Polonya 

2013-2014 1 Danimarka 1 Polonya 

2014-2015 1 Almanya - - 

 

Personel hareketliliğine ilişkin gerçekleşmeler de aşağıdaki şekilde olmuştur: 

Personel eğitim 

alma hareketliliği 

Giden personel Gelen personel 

Sayı Ülke Sayı Ülke 

2007-2008 1 Fransa - - 

2008-2009 Kontenjan verilmedi - - 

2009-2010 1 Yunanistan - - 

2010-2011 1 
Almanya 

1 Yunanistan 

2011-2012 1 
Portekiz 

- - 

2012-2013 1 Polonya - - 

2013-2014 Kontenjan verilmedi - - 

2014-2015 Kontenjan verilmedi - - 
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TS.7.5.1.f. TurkMSIC Değişim Programı 

Bu program ile öğrencilerimiz yurtdışına gitmekte; yurtdışından gelen 

öğrencilere Fakültemizde bir aylık staj olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca konaklama 

ve yemek sağlanmaktadır. Öğrenciler, TürkMSIC tarafından ulusal düzeyde 

düzenlenen sınav ile seçilmektedir. 

TürkMSIC Uluslararası Staj Değişimi Programı: Üyesi olduğumuz IFMSA 

(Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu) dahilinde 122 ülkede 

bulunan 129 ulusal üye kuruluşu ile anlaşmalı olarak gerçekleştirdiğimiz 

uluslararası staj programımız sayesinde öğrencilerimiz yazları 1 ay boyunca staj 

olanağı bulmaktadırlar. 

2013 yılında 14 öğrenci, 2014 yılında 19 öğrenci, 2015 yılında 19 öğrenci farklı 

ülkelerde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde staj yapmışlardır. 2016 yılının 

yazında ise bir aylık süreyle 17 öğrenci staj yapmaya hak kazanmıştır ve gerekli 

hazırlıklar yapılmaktadır. 

Giden öğrencilerimizin yanı sıra 2013 yılında 13 öğrenciye, 2014 yılında 21 

öğrenciye, 2015 yılında da 20 öğrenciye hastanemizde staj olanağı sunulmuştur. 

Bu öğrenciler, Öğrenci Köyünde ağırlanmıştır. 2016 yılında 19 öğrencinin konuk 

edilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

TürkMSIC Uluslararası Bilimsel Araştırma Değişimi Programı: 2013 yılında 4 

öğrenci, 2014 yılında 3 öğrenci, 2015 yılında 3 öğrenci anlaşmalı olduğumuz 122 

ülkeden birinde öğretim üyeleri eşliğinde birer araştırma projesine katılmak 

üzere değişim programıyla yurtdışına gitmiştir. 2016 yılında ise 6 öğrenci bu 

programla yurtdışında araştırma yapmaya hak kazanmıştır ve bu konuda gerekli 

hazırlıklar yapılmaktadır. 

Araştırma değişimine giden öğrencilerimizin yanı sıra 2013 yılında 4 öğrenci, 

2014 yılında 3 öğrenci, 2015 yılında da 3 öğrenci, Öğrenci Köyünde ağırlanmış ve 

kendilerine Fakültemizin çeşitli anabilim dallarında araştırma olanağı 

sunulmuştur. 2016 yılında da araştırma değişimi programı ile 4 kişi 

ağırlanacaktır. 

 

GS.7.5.1. 
Tıp fakülteleri ulusal öğrenci değişimi program ve olanakları konusunda 

plan ve politikalar oluşturmalıdır. 

Standardın 

karşılanma 

durumunu 

açıklamak için 

yararlanılabilec

ek rehber 

sorular 

 Ulusal öğrenci değişimi program ve olanakları konusunda plan ve politikalar 

oluşturulmuş mu? 

 Farabi vb. ulusal uygulama deneyimleri nelerdir? 
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Açıklamalar Tıp fakülteleri, diğer eğitim kurumları ile işbirliği yapacak bir politikaya 

sahip olmalı, bölgesel ve ulusal öğrenci değişim programları için olanaklar 

yaratılmalıdır. 

Değişim yapılacak kurumlar diğer tıp fakülteleri olabileceği gibi, sağlık 

alanındaki farklı eğitim kurumlarını da içermelidir. 

Değerlendirme metninde örneğin, mezuniyet öncesi eğitim çerçevesinde 

ulusal öğrenci/eğitici işbirliğinin nasıl sağlandığı, değişim programlardan 

yararlananlar ve yararlanma biçimleri ile Farabi uygulama deneyimleri 

tanımlanmalıdır. 

Fakültenin ve Üniversitenin Farabi belge ve dokümanları, raporları ek 

olarak verilmelidir. 

 
Fakültemizde Farabi Programı 2012 yılından itibaren başarı ile yürütülmektedir. 

Programın işleyişi konusunda sorumluluk var olan Erasmus Komisyonlarına 

verilmiştir. Dolayısıyla Fakültemizde Farabi Programının yürütülmesinden de 

Erasmus Komisyonu sorumludur. 

Farabi Programı çerçevesinde aşağıdaki tıp fakülteleri ile ikili anlaşmalar 

yapılmıştır: 

İkili Sözleşmelerimiz 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Balıkesir Üniversitesi 

Celal Bayar Üniversitesi 

Cumhuriyet Üniversitesi 

Gazi Üniversitesi 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

İstanbul Üniversitesi 

Kırıkkale Üniversitesi 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Uludağ Üniversitesi 

Bu ikili anlaşmalar çerçevesinde 2 programın uygulamaya girmesinden itibaren 

yaşanan hareketlilik aşağıda özetlenmiştir: 
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Konuyla ilgili detaylı bilgiye ilgili web sayfasından ulaşılabilmektedir 

(http://farabi.ege.edu.tr/). 

http://farabi.ege.edu.tr/
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8.YÖNETİM VE YÜRÜTME 

 

8.1. Tıp fakültesi yönetim yapısı 

TS.8.1.1. 
Tıp Fakültesinin yönetim yapısı, örgütlenme şeması ve üniversite ile 

ilişkileri mutlaka 

tanımlanmış olmalıdır. Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

• Tıp Fakültesinin yönetim yapısı, yetki, görev ve sorumlulukları ile 

örgütlenme 

şeması ve üniversite ile ilişkileri tanımlanmış mıdır? 

Açıklamalar Tıp fakültesi yönetim yapısı içinde dekan ve dekan yardımcılarının varsa 

eğitimle ilgili yönetim sorumluluğunda olanların (koordinatör, bölüm 

başkanı vb.) 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 metninde örneğin, fakülte yönetim yapısı, yetki, 

görev ve sorumlulukları ve üniversite yönetimi ile ilişki 

tanımlanmalı, fakülte yönetim yapısını gösteren şema/tablo ek 

olarak verilmelidir. 

 

Fakültemizin idari ve akademik örgütlenme şemaları, ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde 

oluşturulmuş olup Ek 8.1a ve b’de sunulmaktadır. Fakültemizde Dekan, idareden ve eğitimden 

sorumlu olmak üzere iki Dekan Yardımcısı yönetim işlevlerini yürütmektedir. Dekan ve 

yardımcılarının görev tanımları Ek 8.2 ve Ek 8.3’te verilmektedir. Fakültemizde eğitim programı 

ile uyumlu olacak şekilde koordinatörlük yapısı oluşturulmuştur. Bu yapıya göre, tıp eğitiminin 

tüm evrelerinden sorumlu Eğitim Genel Koordinatörü, tıp eğitiminin ilk üç yılından sorumlu 

Evre 1-4 Eğitim Koordinatörü, staj eğitiminden sorumlu Evre 5 Eğitim Koordinatörü ile intörn 

hekimlerden sorumlu Evre 6 Eğitim Koordinatörü görev yapmaktadır. Ayrıca bölümlere göre 

Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bölüm Başkanlarının da eğitim ile ilgili yönetim sorumluluğu 

bulunmaktadır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Yapısı (2016) 

 

Dekan Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN 

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. M. Selda ERENSOY 

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. L. Füsun SAYGILI 

Eğitim Genel Koordinatörü Prof. Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU 

Evre 1 - 4 Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Aslı AKTAN İKİZ 

Evre 5 (Staj) Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. M. Sinan ERSİN 

Evre 6 (İntörn Hekimlik) Eğitim 

Koordinatörü 

Prof. Dr. Alev GÜRGÜN 

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül UYSAL 

Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün KÜLTÜRSAY 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa YILMAZ 

 

Fakültemiz yönetim yapısında yer alan Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu 18.02.1982 

tarihinde yayınlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmenliğinde tanımlanan görevleri 

sürdürmektedir. Buna göre: “Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın 

faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini 

kararlaştırmak” görevi Fakülte Kurulunca, “Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile 

akademik takvimin uygulanmasını sağlamak” görevi ise Fakülte Yönetim Kurulunca yerine 

getirilmektedir. 

 

2016 itibariyle Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üye listesi aşağıda verilmektedir: 

Fakülte Kurulu 

Başkan 

Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN - Dekan 

Üyeler 

Prof. Dr. Abdullah SAYINER - Göğüs Hastalıkları A.D. 

Prof. Dr. Aydın ÖZSARAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 

Prof. Dr. Ayşegül UYSAL - Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ - Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Nilgün KÜLTÜRSAY - Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Yüksel ATAY - Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. 

Doç. Dr. Işıl Ergin – Halk Sağlığı A.D. 

Doç. Dr. Adnan Şimşir – Üroloji A.D. 

Yrd. Doç. Dr. Funda K. AKARCA - Acil Tıp A.D. 

Dr. Alper BÜYÜKAKKUŞ - Fakülte Sekreteri 

 

Fakülte Yönetim Kurulu 

Başkan 

Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN - Dekan 

Üyeler 

Prof. Dr. Tayfun KİRAZLI - Kulak Burun Boğaz A. D. 

Prof. Dr. Ali Saffet GÖNÜL - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. 

Prof. Dr. Deniz NART - Tıbbi Patoloji A.D. 
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Doç. Dr. Mehmet ERDOĞAN - İç Hastalıkları A.D. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D. 

Doç. Dr. Özer MAKAY - Genel Cerrahi A.D. 

Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDİL - Göğüs Cerrahisi A.D. 

Dr. Alper BÜYÜKAKKUŞ - Fakülte Sekreteri 

 

Fakültemiz akademik ve idari yönetim yapısında Fakülte ve Yönetim Kurulunun yanı sıra; 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), Araştırma Projeleri Alt Komisyonu 

(APAK), Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (AREL), Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik Araştırmaları 

Etik Kurulu, Hastane Etik Kurulu, Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Komisyonu, Hastane 

Yönetim Kurulu, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Prokom Proje Değerlendirme Komisyonu, Proje 

Yayın Birimi Yürütme Kurulu, Tanıtım Komisyonu, Yayın Alt Kurulu ve Yurt Dışı Görevlendirme 

Komisyonu bulunmaktadır (bkz. http://www.med.ege.edu.tr/d-1626/akademik-idari.html). 

 

Fakültemiz yönetim yapısında eğitim ile ilgili komisyon ve kurullar; Eğitim Komisyonu, 

Araştırma Eğitimi Programı Komisyonu, Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu, Gelişim 

Sınavı Komisyonu, Mesleki Yabancı Dil Planlama Komisyonu, Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu, 

Ölçme Değerlendirme Komisyonu, Özel Çalışma Modülleri Komisyonu, Program Değerlendirme 

Komisyonu, Staj Danışmanlığı Komisyonu, Uygulamalı Eğitimler Komisyonu, Uzmanlık Eğitimi 

Komisyonu, Yatay Geçiş Komisyonu, Evre 1 Blok 1 BYK, Evre 2 Blok 1 BYK, Evre 2 Blok 2 BYK, 

Evre 2 Blok 3 BYK, Evre 2 Blok 4 BYK, Evre 3 Blok 1 BYK, Evre 4 Blok 1 BYK, Evre 4 Blok 2 BYK, 

Evre 4 Blok 3 BYK, Evre 4 Blok 4 BYK, Cerrahi ve Ürogenital Sistem SBYK, İç Hastalıkları SBYK, 

Kardiyopulmoner ve Enfeksiyon SBYK, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SBYK, Duyu Sistemi SBYK, 

Kas İskelet SinirSistemi ve Davranış SBYK, İntörn Hekimlik Komisyonu, E-öğrenme 

Komisyonudur (bkz. http://www.med.ege.edu.tr/d-1646/egitim.html). 

 

Rektörlük yönetimine bağlı olmakla birlikte Fakültemiz akademik ve idari personelinin görev 

aldığı uygulama ve araştırma merkezleri; Sağlık Uygulama Merkezi (Hastane), Aile Planlamasi 

ve Kısırlık (Infertilite) Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk ve 

Ergen Alkol Madde Bag. Uygulama ve Araştırma Merkezi, Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve 

Eğitim Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi, HIV/AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezi, İlaç 

Geliştirme ve Farmakokinetik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kanserle Savaş Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Organ Nakli 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezidir. 

 

8.2. Eğitim yönetimi örgütlenmesi 

TS.8.2.1. 
Tıp fakülteleri eğitim modellerine göre yetkin bir eğitim yönetimi 

örgütlenmesine mutlaka sahip olmalıdır. 

http://www.med.ege.edu.tr/d-1632/biyoyararlanimbiyoesdegerlikarastirmalarietikkurulu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1632/biyoyararlanimbiyoesdegerlikarastirmalarietikkurulu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1639/hucreseltedavikomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1630/hastaneyonetimkurulu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1630/hastaneyonetimkurulu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1631/klinikarastirmalaretikkurulu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1642/prokom.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1637/projeyayinbirimiyurutmekurulu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1637/projeyayinbirimiyurutmekurulu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1641/tanitimkomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1638/yayinaltkurulu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1644/yurtdisigorevlendirmekomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1644/yurtdisigorevlendirmekomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1626/akademik-idari.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1647/egitimKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1648/arastirmaEgitimiProgramiKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1649/bolognaErasmusFarabiMevlanaKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1650/gelisimSinaviKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1650/gelisimSinaviKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1652/meslekiYabancidilPlanlamaKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1653/olcmeDegerlendirmeKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1654/ozelCalismaModulleriKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1655/programDegerlendirmeKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1655/programDegerlendirmeKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1656/stajDanismanligiKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1657/uygulamaliEgitimlerKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1643/uzmanlikegitimkomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1643/uzmanlikegitimkomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1658/yatayGecisKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1659/e1b1BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1660/e2b1BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1661/e2b2BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1662/e2b3BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1663/e2b4BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1664/e3b1BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1665/e4b1BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1666/e4b2BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1667/e4b3BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1668/e4b4BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1670/cerrahiveUrogenitalSistemStajBlogu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1669/icHastaliklariStajBlogu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1671/kardiyopulmonerveEnfeksiyonStajBlogu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1674/cocukSagligiStajBlogu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1672/duyuSistemiStajBlogu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1673/kasIskeletSinirveDavranisStajBlogu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1651/intornHekimlikKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1646/egitim.html
http://www.egetupbebek.com/
http://www.egetupbebek.com/
http://egebayrum.ege.edu.tr/
http://egebayrum.ege.edu.tr/
http://eubam.ege.edu.tr/tr/index.html
http://www.ege.edu.tr/d-1153/Engelli_Cocuklar.html
http://www.ege.edu.tr/d-1153/Engelli_Cocuklar.html
http://argefar.ege.edu.tr/
http://argefar.ege.edu.tr/
http://kansermerkezi.ege.edu.tr/
http://kansermerkezi.ege.edu.tr/
http://egekord.med.ege.edu.tr/
http://egepalyatif.ege.edu.tr/
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Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

•  Eğitimden sorumlu kurullar nelerdir, kimlerden oluşmaktadır, 

görev tanımları 

yapılmış mıdır? 

•  Eğitim kurulları çalışmalarını nasıl yürütüyor (karar alma, uygulama, 

raporlama düzenekleri), eşgüdüm nasıl sağlanıyor? 

Açıklamalar Tıp fakülteleri eğitimin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu 

kurullarını, kimlerden oluştuğunu ve görev tanımlarını belirtmelidir. 

Kurulların çalışma ilke ve koşulları (karar alma, uygulama, raporlama 

düzenekleri), kurullar arası eşgüdümün sağlanma yöntemleri 

tanımlanmalıdır. 

Değerlendirme metninde örneğin, fakülte eğitim yönetiminde yer 

alan yapılar, oluşturulma gerekçeleri, görev ve sorumlulukları, 

çalışmaları ve eşgüdüm, bu yapılardaki öğrenci temsiliyeti 

tanımlanmalıdır. 

Fakültede eğitim kurul/komisyon/çalışma gruplarında yer alanların 

listesi ve fakültede oluşturulan eğitim kurul/komisyon/çalışma 

gruplarının iş tanımı ve çalışma yönergeleri ek olarak verilmelidir.  
 

Fakültemizde eğitimin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesinden sorumlu 15 komisyon 

ve 16 kurul bulunmaktadır. Bu komisyon ve kurulların isimleri aşağıda sıralanmaktadır: 

1. Eğitim Komisyonu 

2. Blok ve Staj Bloğu Yürütme Kurulları: 

a. Evre 1 Blok 1 Blok Yürütme Kurulu 

b. Evre 2 Blok 1 Blok Yürütme Kurulu 

c. Evre 2 Blok 2 Blok Yürütme Kurulu 

d. Evre 2 Blok 3 Blok Yürütme Kurulu 

e. Evre 2 Blok 4 Blok Yürütme Kurulu 

f. Evre 3 Blok 1 Blok Yürütme Kurulu 

g. Evre 4 Blok 1 Blok Yürütme Kurulu 

h. Evre 4 Blok 2 Blok Yürütme Kurulu 

i. Evre 4 Blok 3 Blok Yürütme Kurulu 

j. Evre 4 Blok 4 Blok Yürütme Kurulu 

k. Cerrahi Ürogenital Sistem Staj Bloğu Yürütme Kurulu 

l. İç Hastalıkları Staj Bloğu Yürütme Kurulu 

m. Kardiyopulmoner ve Enfeksiyon Staj Bloğu Yürütme Kurulu 

n. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu Yürütme Kurulu 

o. Duyu Sistemi Staj Bloğu Yürütme Kurulu 

p. Kas İskelet Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu Yürütme Kurulu 

3. İntörn Hekimlik Komisyonu 

4. Araştırma Eğitimi Programı Komisyonu 

http://www.med.ege.edu.tr/d-1647/egitimKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1659/e1b1BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1660/e2b1BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1661/e2b2BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1662/e2b3BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1663/e2b4BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1664/e3b1BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1665/e4b1BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1666/e4b2BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1667/e4b3BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1668/e4b4BYK.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1670/cerrahiveUrogenitalSistemStajBlogu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1669/icHastaliklariStajBlogu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1671/kardiyopulmonerveEnfeksiyonStajBlogu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1674/cocukSagligiStajBlogu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1672/duyuSistemiStajBlogu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1673/kasIskeletSinirveDavranisStajBlogu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1651/intornHekimlikKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1648/arastirmaEgitimiProgramiKomisyonu.html
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5. Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu 

6. Gelişim Sınavı Komisyonu 

7. Mesleki Yabancı Dil Planlama Komisyonu 

8. Ölçme Değerlendirme Komisyonu 

9. Özel Çalışma Modülleri Komisyonu 

10. Program Değerlendirme Komisyonu 

11. Staj Danışmanlığı Komisyonu 

12. Uygulamalı Eğitimler Komisyonu 

13. Uzmanlık Eğitimi Komisyonu 

14. Yatay Geçiş Komisyonu 

15. E-öğrenme Komisyonu 

16. Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu 

 

Eğitimden sorumlu kurul ve komisyonların görev tanımları 2013-2014 eğitim-öğretim yılından 

itibaren tüm sınıflarda uygulanmak üzere, Ege Üniversitesi Senatosunun 25.06.2013 tarih ve 

14/14 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Entegre Eğitim Öğretim 

Yönergesi nde belirlenmiştir. Fakültemizde eğitim materyali ve öğrenme kaynaklarına uzaktan 

erişim ve e-öğrenme ortamında ulaşmak için çalışma başlatılmıştır. Çalışmaların koordinasyonu 

için E-öğrenme Komisyonu kurulmuştur (görevlendirme tarihi 27.04.2016). Öğrenci 

Danışmanlığı Komisyonu görevlendirilmiştir (görevlendirme tarihi: 10.06.2016). Tüm kurul 

komisyonların çalışma esasları güncellenmiş ve 18.05.2016 tarihli Fakülte Kurulu kararı ile 

onaylanmıştır (Ek 7.1. Eğitimle ilgili Kurul ve Komisyonların Çalışma Esasları). 

 

A. Fakülte Eğitim Komisyonu: Eğitim-öğretimin düzenlenmesi, yürütülmesi ve 

değerlendirilmesinden sorumludur. Eğitim komisyonunun başkanlığını Dekan, başkan 

yardımcılığını eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı yürütür. Dekan, eğitimden sorumlu Dekan 

Yardımcısı, Evre 1-4 Eğitim Koordinatörü, Evre 5 Eğitim Koordinatörü, Evre 6 Eğitim 

Koordinatörü, aşağıda belirtilen kurul/komisyon başkanlarının yanı sıra, TEAD Dalı Başkanı 

Eğitim Komisyonunun daimi üyesidirler. Fakülte Sekreteri raportör olarak görev alır. 

B. Eğitim Koordinatörlüğü: Eğitim programının planlanmasında, uygulanmasında ve izlenmesinde 

dikey ve yatay koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulmuş idari yapıdır. Eğitim Genel 

Koordinatörü yanı sıra Evre 1-4 Eğitim Koordinatörü, Evre 5 (staj) Eğitim Koordinatörü ve Evre 6 

(intörn hekimlik) Eğitim Koordinatörü bulunmaktadır. Eğitim koordinatörleri tıp eğitiminin 

bütününün planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili koordinasyondan 

sorumludurlar. 

C. Blok Yürütme Kurulu (BYK) ve Staj Bloğu Yürütme Kurulu (SBYK): Eğitim programı ile 

sınavların hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre 

öneriler geliştirilmesinden sorumludurlar. 

D. İntörn Hekimlik Komisyonu: İntörn hekimlik dönemi eğitim programının hazırlanması, 

uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre öneriler geliştirilmesinden 

sorumludur. 

E. Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) Komisyonu: Özel çalışma modüllerinin planlanması, 

organizasyonu, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre öneriler 

geliştirilmesinden sorumludur. 

http://www.med.ege.edu.tr/d-1649/bolognaErasmusFarabiMevlanaKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1650/gelisimSinaviKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1652/meslekiYabancidilPlanlamaKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1653/olcmeDegerlendirmeKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1654/ozelCalismaModulleriKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1655/programDegerlendirmeKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1656/stajDanismanligiKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1657/uygulamaliEgitimlerKomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1643/uzmanlikegitimkomisyonu.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1658/yatayGecisKomisyonu.html
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F. Gelişim Sınavı Komisyonu (GSK): Gelişim sınavlarının hazırlanması, uygulanması, 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre öneriler geliştirilmesinden sorumludur. 

G. Araştırma Eğitimi Programı (AEP) Komisyonu: Eğitim programında tanımlanmışAraştırma 

Eğitimi Programı’nın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. 

H. Ölçme-Değerlendirme Komisyonu: Tıp eğitimi programında yer alan sınavlar, değerlendirme 

etkinlikleri ve uygulamaların değerlendirilmesi ve sonuçlara göre öneriler geliştirilmesinden 

sorumludur. 

İ. Staj Danışmanlığı Komisyonu (SDK): Staj Blok eğitimleri sırasında, öğrenciye verilen staj 

danışmanlığı sisteminin planlanması, organizasyonu, değerlendirilmesi ve değerlendirme 

sonuçlarına göre öneriler geliştirilmesinden sorumludur. 

J. Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu: Bologna süreci ve öğrenci değişimleri ile ilgili 

tüm etkinlerinin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlara göre öneriler 

geliştirilmesinden sorumludur. 

K. Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu: Öğrenciyi eğitsel, bireysel ve sosyal gereksinimleri 

çerçevesinde yönlendirir ve izler. 

L. Yatay Geçiş Komisyonu: Kurum içi ve dışı yatay geçiş başvurularını değerlendirmekten 

sorumludur.  

M. Program Değerlendirme Komisyonu (PDK): Tıp eğitimi programının değerlendirilmesi ve 

değerlendirme sonuçlarına göre öneriler geliştirilmesinden sorumludur. 

N. Uygulamalı Eğitimler Komisyonu: Tıp eğitimi programındaki uygulamalı eğitimlerin 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre öneriler geliştirilmesinden sorumludur. 

 

Fakülte entegre eğitim-öğretim yönergesi, eğitim komisyon/kurulların çalışma esasları ve bu 

komisyon/kurullarda yer alanların listesi eklerde sunulmuştur (Ek 7.1. Eğitimle ilgili Kurul ve 

Komisyonların Çalışma Esasları, Ek 8.4. EÜTF Entegre Eğitim-Öğretim Yönergesi ve Ek 8.5. EÜTF 

Eğitim Komisyon Kurullarında yer alanların listesi). 

 

Eğitim ile ilgili komisyon ve kurulların her biri bağımsız çalışmakta, alınan kararlar Eğitim 

Komisyonunda görüşülmektedir. Eğitim Komisyonu aynı zamanda raporlama ve eşgüdümden 

sorumlu olup Dekan başkanlığında eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Eğitim Genel 

Koordinatörü, Evre 1-4 Eğitim Koordinatörü, Evre 5 (staj) Eğitim Koordinatörü, Evre 6 (intörn 

hekimlik) Koordinatörü, TEAD Anabilim Dalı Başkanı, BYK Başkanları, SBYK Başkanları, Toplum 

Sağlığı ve Alan Dikey Koridoru Başkanı, Gelişim Sınavı Komisyonu Başkanı, Ölçme 

Değerlendirme Komisyonu Başkanı, Program Değerlendirme Komisyonu Başkanı, Staj 

Danışmanlığı Komisyonu Başkanı, Özel Çalışma Modülleri Komisyonu Başkanı, Bologna-

Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu Koordinatörü, Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Başkanı, 

Araştırma Eğitimi Programı Komisyonu Başkanı, Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Başkanı, E-

öğrenme Komisyonu Başkanı, Uygulamalı Eğitimler Beceri Eğitimi Dikey Koridoru TEAD 

Temsilcisi, Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu Başkanı, Fakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri Şefi ve 

Fakülte Öğrenci Temsilcisinden oluşmaktadır. 

 

Fakültemizde eğitim-öğretim yılının başında her sınıf kendi içinde bir öğrenci temsilcisi 

seçmektedir. Seçilen sınıf temsilcileri kendi aralarından bir fakülte öğrenci temsilcisi 

seçmektedir. Fakülte öğrenci temsilcisi, Üniversite Öğrenci Konseyi, Fakülte Yönetim Kurulu ve 
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Eğitim Komisyonunda yer almaktadır. Ayrıca eğitim komisyonunda ilgili bir konu tartışıldığında 

o sınıfın temsilcisi hazır bulunmaktadır. 

 

8.3. Eğitim örgütlenmesi destek yapısı 

TS.8.3.1. 
Tıp Fakültelerinde eğitimle ilgili karar ve süreçler belgelenmeli ve düzenli 

bir kayıt ve dökümantasyon sistemi bulunmalıdır. 

 

 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

•Eğitimle ilgili karar ve süreçlerin kayıt altına alındığı düzenli bir 

dokümantasyon sistemi var mı? 

 

Açıklamalar Tıp Fakülteleri eğitim programlarının planlanması, yürütülmesi ve 

değerlendirilmesine ilişkin alınan kararları ve süreçleri sistematik bir 

şekilde kayıt altına almalıdır. Basılı ya da digital ortamdaki belgeler 

yetkililer tarafından sürekli ulaşılabilir olmalı, bu şekilde kurumsal hafıza 

sağlanmalıdır. 

Değerlendirme metninde örneğin, eğitimle ilgili alınan kararların ve 

süreçlerin kayıt altına ne şekilde alındığına ilişkin açıklamalar 

yapılmalı, ilgili belgeler ekte verilmelidir. 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programının planlanması, yürütülmesi ve 

değerlendirilmesine ilişkin alınan kararlar ve toplantı tutanakları sistematik olarak kayıt altına 

alınmaktadır. Ek 8.6’da Eğitim Komisyonu toplantı tutanağı örneği sunulmaktadır. 

 

Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları aynı zamanda bu kurulların raportörü olan 

Fakülte Sekreteri tarafından basılı ortamda arşivlenmekte, geniş kesimleri ilgilendiren kararlar 

fakülte web sitesinde ilan edilmektedir (bkz. http://www.med.ege.edu.tr/d-

1619/kararlar.html). Ayrıca öğrenciler ile ilgili duyurular ogrenci.med.ege.edu.tr adresinde 

duyurulmakta öğrenciler kendi şifreleri ile ulaşarak duyuruları görebilmektedir (Ek 8.7. EÜTF 

Öğrenci duyuru sayfası). 

 

Tüm komisyon ve kurullarda Öğrenci İşleri Bürosundan bir görevli bulunmakta ve ilgili tutanak 

ve dökümanlar Öğrenci İşleri Bürosunca arşivlenmekte ve saklanmaktadır. 

 

TS.8.3.2. 
Tıp Fakültelerinde eğitim yönetimi örgütlenmesine teknik ve sekreter 

desteği sağlayacak bir yapı mutlaka bulunmalıdır. 

http://www.med.ege.edu.tr/d-1619/kararlar.html
http://www.med.ege.edu.tr/d-1619/kararlar.html
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Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

• Eğitim yönetiminin örgütlenmesi ve eğitim programının işleyişini 

destekleyen teknik ve sekreterlik işlerine ilişkin görev ve 

sorumlulukları tanımlanan bir yapı/yapılar  (ders araçları, öğrenme 

kaynakları birimi, öğrenci işleri vb.) var mıdır? 

• Öğrenci işleri bürosu öğrencilerin gereksinimlerine / sorularına yanıt 

verecek şekilde yapılandırılmış mıdır? 

 

Açıklamalar 

Tıp fakültelerinde eğitimin yönetilmesine yönelik örgütlenme 

tamamlanmış olmalı, bu amaçla oluşturulmuş bir veya daha fazla birim 

(Ör: 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 metninde örneğin,teknik ve sekreterlik yapılarının 

temel işlevleri, iş örnekleri yer almalıdır. Fakültede eğitim 

örgütlenmesini desteklemek üzere kurulan birim/büro/şube 

yapılarının görev ve sorumlulukları ile bu yapılarda çalışanların listesi 

ek olarak verilmelidir. 

GS.8.3.1. Tıp Fakültelerinde eğitim yönetimi örgütlenmesini desteklemek üzere 

görev ve sorumlulukları açıkça tanımlanmış, veri girişi, istatistik 

analizler gibi teknik konularda özelleşmiş personelin bulunduğu bir 

birim bulunmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

° 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? 

Açıklamalar 
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 metninde örneğin, varsa böyle bir birimin tanımı, temel 

işlevleri, iş tanıtımı, iş örnekleri açıklanmalıdır. Fakültede eğitim 

örgütlenmesini desteklemek üzere kurulan birim/büro/şube 

yapılarının görev ve sorumlulukları ile bu yapılarda çalışanların listesi 

ek olarak verilmelidir. 

 

Fakültemizde,eğitim yönetiminin örgütlenmesi ve eğitim programının işleyişini destekleyen 

bürolarımız aşağıda sıralanmaktadır: 

1. Öğrenci İşleri Bürosu 

2. Öğrenim Kaynakları Merkezi 

3. Eğitim Sekreterliği 
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4. Ders Araçları Bürosu 

5. Yayın Bürosu 

6. Kütüphane 

 

Eğitim yönetiminin örgütlenmesi ve eğitim programının işleyişini destekleyen büroların yanı 

sıra sekreteryal yapının görev ve sorumlulukları aşağıda tanımlanmaktadır. 

 

Öğrenci İşleri Bürosu: Öğrencilerin eğitimlerini ilgilendiren (kayıt, harç, ders programları, sınav 

işlemleri, devam durumları, yurtdışı değişim programları, kurum içi ve kurum dışı yazışmalar) 

konuların sekretaryasını yürütmektedir (Ek 8.8. Öğrenci İşleri Bürosu Çalışanları). 

 

Öğrenme Kaynakları Merkezi (ÖKM): Fakültenin eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen 

tüm öğrenme-öğretme etkinlik ve süreçlerini destekleyen, yeni ve ileri eğitim teknolojileri 

(akıllı ekranlar, akıllı tahtalar gibi) kullanılan ve öğrenenin aktif katılımına olanak sağlayan 

merkezdir. Merkezin sorumluluğunu Eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda istihdam edilen 

Bilgisayar ve Öğretim Teknoloğu uzmanı yürütmektedir. Bir sekreter ve personel de merkezin 

işleyişinde görev yapmaktadır (Ek 8.9. Öğrenme Kaynakları Merkezi görev tanımı). 

 

Eğitim Sekreterleri: Öğrencilerin eğitimlerini ilgilendiren (ders programları, sınav işlemleri, 

devam durumları, kurumiçi ve kurumdışı yazışmalar) konuların sekretaryasını yürütmektedir. 

Öğretim üyelerin ders programlarının takibinden ve duyurulmasından sorumludur (Ek 8.10. 

Eğitim sekreterleri görev tanımı; Ek 8.11. Eğitim sekreterleri toplantı tutanağı). 

 

Ders Araçları Bürosu: Fakültede eğitimin yürütülebilmesi için dersliklerin donanımının 

hazırlanması, dersler ve konferanslar için gerekli teknik desteğin sağlanmasından 

sorumludur(Ek 8.12. Ders Araçları Bürosu görev tanımı). 

 

Yayın Bürosu: Fakültenin basılı ya da internet ortamındaki dergi ve diğer yayınlarının 

süreçlerinde gerekli yazışma ve hazırlıkları yapmakta, yayınların gerçekleşme sürecinde yer 

almaktadır (Ek 8.13. Yayın Bürosu görev tanımı). 

 

Kütüphane: Kütüphanede kullanıma sunulacak olan kitap, dergi, gazete, e-yayın kaynakları gibi 

tüm kaynakların saptanması, hazırlanması, paylaşıma açılması, yeni kaynakların sağlanması ve 

üretilmesinden sorumludur (Ek 8.14. Kütüphane Şef ve Sekreterliği görev tanımı). 

 

Fakültemizde, eğitim yönetimi örgütlenmesini desteklemek üzere görev ve sorumlulukları 

açıkça tanımlanmış, veri girişi, istatistik analizler gibi teknik konularda özelleşmiş personelin 

bulunduğu bir birim bulunmamakla birlikte, TEAD’da istihdam edilen iki personel veri girişi ve 

istatistik analiz işlemlerini yürütmektedir. 

 

8.4. Yönetim kadrosu 

TS.8.4.1. 
Tıp fakültelerinin dekanları mutlaka tıp fakültesi mezunu, akademik 

alanda yetkin, yeterli eğitim ve yönetim deneyimine sahip olmalıdır. 
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Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

•  Tıp Fakültesinin dekanı tıp fakültesi mezunu, akademik alanda yetkin, 

yeterli eğitim ve yönetim deneyimine sahip midir? 

Açıklamalar Tıp fakülteleri eğitim verilen, sağlık hizmeti sunulan ve araştırmaların 

yürütüldüğü bir kurumdur. Bu kurumda yönetici olarak çalışan ve 

akademik personele liderlik yapan dekanların, her üç alanda da 

yeterli yetkinlik ve deneyime sahip olması gereklidir. 

Değerlendirme metninde örneğin, tıp fakültesi dekanının yetkinlik ve 

deneyimleri açıklanmalı, özgeçmiş bilgilerine yer verilmelidir. 

GS.8.4.1. 
Tıp fakültelerinin yönetici kadrolarının çoğunluğu tıp fakültesi mezunu, 

akademik alanda yetkin, eğitim ve yönetim deneyimine sahip olmalıdır. 

GS.8.4.2. 
Tıp fakültelerinin yönetici kadroları eğitim-öğretim, yönetim ve liderlik 

alanlarında donanımlı olmalıdır. 

Standardın 

karşılanma  

durumunu açıklamak  

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

°Tıp Fakültesi yönetici kadrolarının çoğunluğu tıp fakültesi mezunu, 

akademik alanda yetkin, eğitim ve yönetim deneyimine sahip 

midir? 

°Tıp Fakültesi yönetici kadrolarının çoğunluğu eğitim, yönetim ve 

liderlik alanlarında eğitimli midir? 

Açıklamalar 
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 metninde örneğin,  tıp fakültesi yönetim kadrosunun 

eğitim, yönetim ve liderlik alanlarındaki deneyimleri 

belirtilmeli,dekan yardımcıları ve eğitim koordinatörlerinin kısa 

özgeçmiş bilgilerine yer verilmelidir. 

 

Fakültemiz Dekanı tıp fakültesi mezunu olup akademik alanda yetkin,yeterli eğitim ve yönetim 

deneyimine sahiptir. Dekan Prof. Dr. Cemil Gürgün’ün özgeçmişi Ek 8.15’te sunulmuştur. 

Fakültemiz Dekan Yardımcıları ve Eğitim Koordinatörlerinin eğitimleri, bilimsel etkinlikleri ve 

yönetim deneyimleri ilgili eklerde sunulan özgeçmişlerinde özetlenmiştir (Ek 8.16. Prof. Dr. 

Selda Erensoy Özgeçmişi, Ek 8.17. Prof. Dr. Füsun Saygılı Özgeçmişi, Ek 8.18. Prof. Dr. Özen 

Kaçmaz Başoğlu Özgeçmişi, Ek 8.19. Prof. Dr. Aslı Aktan İkiz Özgeçmişi, Ek 8.20.  Prof. Dr. Sinan 

Ersin Özgeçmişi ve Ek 8.21. Prof Dr Alev Gürgün Özgeçmişi). 
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8.5., Öğretim elemanları arası uyum ve işbirliği 

TS.8.5.1. Tıp fakülteleri, uygulama hastaneleri ve eğitimin sürdürüldüğü diğer 

birimlerin yöneticileri ile öğretim elemanları, karşılıklı görev ve 

sorumluluk sınırlarını tanımalı ve mutlaka uyumlu bir işbirliği 

sürdürülmelidir. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

•Dekanlık, uygulama hastanesi başhekimliği ve eğitimin sürdürüldüğü 

diğer birimlerin yöneticileri ile öğretim elemanlarının işbirliği ortamı 

nasıl düzenlenmektedir? 

Açıklamalar Tıp Fakültesi Dekanlığı, uygulama hastanesi başhekimliği ve eğitimin 

sürdürüldüğü diğer birimlerin yöneticileri ile öğretim elemanlarının iş 

tanımları belirtilmelidir. Bu iş tanımlarından yola çıkarak tıp 

fakültelerinin eğitim, araştırma ve hizmet işlevlerinin üst düzeyde 

yerine getirilebilmesi için işbirliği ortamları ve koşulları 

tanımlanmalıdır. 

Değerlendirme metninde örneğin, üniversite içinde tıp eğitiminin 

sürdürüldüğü fakülte, hastane ve merkezler arasındaki ilişkiler ile bu 

yapıların yöneticilerinin eğitimle ilgili görev ve sorumlulukları 

tanımlanmalı, ilgili belgeler ek olarak verilmelidir. 

GS.8.5.1. Tıp Fakülteleri işlevleriyle ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kurum, 

kuruluş, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllü 

organizasyonlar ve toplumla yapıcı bir etkileşim içinde olmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

° Tıp Fakültesinin eğitimde işbirliği yaptığı bölgesel, ulusal ve uluslararası 

kurumlar, kuruluşlar ve toplumla ilişki ve işbirliği nasıldır? 

Açıklamalar 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 metninde örneğin, fakültenin üniversite dışında tıp 

eğitiminin sürdürüldüğü kurum ve kuruluşlarla ilişkileri ile bu 

yapıların yöneticilerinin eğitimle ilgili üstlendikleri görevler 

tanımlanmalı, ilgili belgeler ek olarak verilmelidir. 

 

Dekanlığımız ve Sağlık Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimliği arasında eğitim ve sağlık 

hizmetinin birlikte düzenli olarak yürütülebilmesi için bir yönetmelik hazırlanmıştır. Ege 
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Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yönetmeliği 25.01.1993 tarihinde Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtildiği üzere; 

 

"MADDE 6 –Hastane Başhekimi; Dekanın yataklı değişik anabilim ve bilim dallarından 

önereceği tam gün statülü, üç profesörden biri, Rektör tarafından Hastane Başhekimi olarak, üç 

yıl için görevlendirilir. Bu süre sonunda, Başhekim aynı usulle tekrar görevlendirilebileceği gibi, 

süresi bitmeden de Dekanın önerisi üzerine görevden alınabilir. Başhekim; ilgili mevzuat 

uyarınca hastaneyi, eğitim-öğretim ve tıbbi araştırmalar için, en üst düzeyde, uygulama alanı 

durumuna getirmek ve hastane hizmetlerini en ekonomik, kaliteli ve verimli şekilde 

gerçekleştirmekle yetkili ve sorumludur. Başhekim bu görevini doğrudan Dekan ve Üniversite 

dışındaki resmi ve özel kurum ve kuruluşlara karşı sorumlu olarak yürütür” denilerek Dekanlık 

ve Başhekimliğin eğitim-öğretim konusunda karşılıklı işbirliği tanımlanmaktadır. 

 

Ayrıca Hastane Yönetim Kurulu Dekan başkanlığında , Başhekim, Temel Tıp Bilimleri Bölüm 

Başkanı, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanından 

oluşmaktadır. 

Rektörlük yönetimine bağlı olmakla birlikte, Aile Planlamasi ve Kısırlık (Infertilite) Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, HIV/AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezi, İlaç Geliştirme ve 

Farmakokinetik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Organ Nakli Uygulama ve 

Araştırma Merkezi ve Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinde Fakültemiz akademik 

ve idari personeli görev almakta, bu birimler de eğitimin belli aşamalarında yer almaktadır. 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, ulusal ve uluslararası kurumlar ve kuruluşlarla, meslek 

örgütleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllü organizasyonlar ve toplumla yapıcı bir 

etkileşim içinde olmayı sürdürmektedir. 

 

Fakültemizin eğitimde işbirliği yaptığı bölgesel, ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar aşağıda 

sıralanmaktadır.  

 

1. Fakültemizin eğitimde işbirliği yaptığı bölgesel kurum/kuruluşlar 

 

 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Hekimlik Komisyonu tarafından 1. İntörn Hekimlik Kongresi 

20-22 Nisan 2016 tarihinde Fakültemiz ev sahipliğinde gerçekleşmiştir (Ek 8.22. İntörn Hekimlik 

Kongresi Afişi). 

 

 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı arasında 

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı morgunda ya da İzmir il sınırları içindeki resmi veya özel 

hastanelerin morglarına intikal eden adli tahkikata konu edilmiş, kimliği belirsiz, ya da kimsenin 

sahip çıkmadığı cesetler, Adli tahkikata konu olmayan, Cumhuriyet Savcılığınca gömülmesine 

http://www.egetupbebek.com/
http://www.egetupbebek.com/
http://egebayrum.ege.edu.tr/
http://eubam.ege.edu.tr/tr/index.html
http://www.ege.edu.tr/d-1153/Engelli_Cocuklar.html
http://www.ege.edu.tr/d-1153/Engelli_Cocuklar.html
http://argefar.ege.edu.tr/
http://argefar.ege.edu.tr/
http://kansermerkezi.ege.edu.tr/
http://kansermerkezi.ege.edu.tr/
http://egekord.med.ege.edu.tr/
http://egepalyatif.ege.edu.tr/
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izin verdikten sonra ailesi ve ya yakınlarınca teslim alınmayan cesetlerin Anatomi Anabilim 

Dalına verilmesi için yapılan protokol (Ek 8.23. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anatomi 

Anabilim Dalı arasında imzalanan protokol). 

 

2. Fakültemizin eğitimde işbirliği yaptığı ulusal kurum/kuruluşlar 

 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 2002 yılından bu yana TTB-UTEAK ve 

ilgili Uzmanlık derneklerinin sınav, eğitici gelişimi, kurs çekirdek eğitim programı hazırlığı, insan 

gücü planlama çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Uzmanlık dernekleri ile yürütülen 

çalışmalar arasında Türk Psikiyatri Derneği, Türk Kulak-Burun-Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 

Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ve Türk Tıbbi Onkoloji 

Derneği bulunmaktadır. 

 

3. Fakültemizin eğitimde işbirliği yaptığı uluslararası kurum/kuruluşlar 

 Fakültemiz tarafından The International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) 

uluslararası projesi olan SCORA Xchange destek verilmektedir. 

 Erasmus + Staj hareketliliği faaliyeti (traineeship) çerçevesinde uluslararası düzeyde çeşitli 

üniversiteler ile protokolleri bulunmaktadır (bkz. http://eu.ege.edu.tr/d-

1496/stajhareketliligi20152016.html). 

 

4. Fakültemizin eğitimde işbirliği yaptığı toplumsal kurum/kuruluşlar 

 Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) üye yerel temsilcileri tarafından yürütülmekte olan 

projeler aşağıda sıralanmaktadır (bkz. http://turkmsic.net/yerel-birlik/ege). 

o Kaymakam Özgür Azer Kurak Anaokulunda düzenlenen Ağız ve Diş Sağlığı etkinliği 

o Türkiye’nin farklı illerinde koruyucu hekimlik uygulaması için düzenlenen Ulusal Sağlık Turnesi 

etkinliği 

o Bornova Merkez Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık etkinliği 

o Ege Üniversitesi Anaokulunda gerçekleştirilen Oyuncak Ayı Hastanesi etkinliği 

o Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile birlikte düzenlenen Malign Melanoma Tanıtım ve 

Ücretsiz Muayene etkinliği 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü arasında Toplum Eğitimi 

ve Gönüllü Kan Bağışçısı Kazanım protokolü bulunmaktadır (Ek 8.24. Eşrefpaşa Hastanesi ile 

Kan Merkezi arasındaki protokol). 

 Alzheimer Derneği İzmir Şubesi bilimsel ve sosyal çalışma grubu ile Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı ile ortak çalışmalar kapsamında 

sempozyum organizasyonu, sosyal destek projeleri, topluma yönelik eğitim programları 

hazırlanmakta ve uygulanmaktadır (Ek 8.25. Alzheimer Derneği İzmir Şubesi ile Geriatri BD 

arasındaki protokol). 
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9.SÜREKLİ YENİLENME VE GELİŞİM 
 

9.1. Sürekli yenilenme ve gelişim 

TS.9.1.1. Tıp fakülteleri eğitim ve eğitimle bağlantılı araştırma ve hizmet 

işlevleriyle ilgili iç ve dış verileri mutlaka düzenli olarak toplamalı, 

değerlendirmeli, sürekli bir yenilenme sistemi kurmalı ve gelişime 

yönelik olarak çalıştırmalıdır. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

•Eğitimle ilgili sürekli yenilenme sisteminin yapısı ve çalışma şekli 

nasıldır, sonuçları nelerdir? 

Açıklamalar Tıp fakültelerinde eğitim programı ve bileşenleri olan eğitim amaçları, 

eğitim-öğretim yaklaşımları, değerlendirme başlıklarında sürekli 

iyileştirme sistemlerinin kurulması ve çalıştırılması, bu alanlarla ilgili 

ölçme, değerlendirme ve iyileştirmelere ilişkin kanıtların da böyle bir 

kalite güvence sistemine dayandırılması gerekmektedir. 

Değerlendirme metninde örneğin, fakültenin sürekli yenilenme 

sistemine dair kurumsal yapılanması ve çalışmalarının özeti verilmeli, 

son stratejik plan, yıllık revize planlar ve fakültenin en son faaliyet 

raporu ek olarak verilmelidir. 

GS.9.1.1. 
 

Tıp fakülteleri sundukları hizmeti, eğitim odaklı bir çerçevede 

yapılandırmalıdırlar. 

Standardın karşılanma 

durumunu açıklamak 

için yararlanılabilecek 

rehber sorular 

° Tıp Fakültesi sunduğu hizmeti eğitim odaklı bir çerçevede 

yapılandırmakta mıdır? 

Açıklamalar Tıp fakültesi yöneticileri ve öğretim elemanları kurumlarının temel 

işlevinin eğitim 

olduğunu unutmamalıdır. Tıp fakültelerinin tüm işlevleri içinde 

vazgeçilmez olanın 

eğitim olduğu vurgulanmalı ve gösterilebilmelidir. 

Değerlendirme metninde örneğin, tıp fakültesinin sunduğu hizmeti 

eğitim odaklı çerçevede yapılandırdığı tanımlanmalı, son stratejik 

plan, yıllık revize planlar ve fakültenin en son faaliyet raporu ek 

olarak verilmelidir. 

 

Fakültenin sürekli yenilenme sistemine dair kurumsal yapılanması ve çalışmalarının özeti  
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Ülkemizin köklü ve saygın tıp fakülteleri arasında yer alan Fakültemizde tıp eğitimi, asistan 

eğitimi ve bilim üretimi gibi konularda projeler üretilerek stratejik planlar çerçevesinde yaşama 

geçirilmektedir (Ek 6.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2018 yılı Stratejik Planı, Ek 9.1. 

Fakülte Faaliyet Raporu) Her aşamada şeffaflık ve katılımcı demokrasi ilkeleri korunarak çok 

kısıtlı bütçe olanaklarına karşın aşağıda sıralanan başlıklarda etkinlikler sürdürülmektedir: 

1. Fakültemizde gelişmeler konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla süreklilik gösteren 

toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılar aşağıda sıralanmaktadır. 

 Akademik kurullar (yılda iki kez olmak üzere) 

 Bölüm temelli anabilim dalı başkanları toplantıları 

 Anabilim dalı toplantıları (Dekan ve yardımcılarının katılımı ile) 

 Öğrenci sınıf temsilcisi (iki ayda bir) ve grup temsilcileri (yılda iki kez) toplantıları 

Bilgilendirme toplantıları sonuçları, BYK ve SBYK’nın öğrenci ve öğretim üyelerinden aldıkları 

geri bildirimler, Program Değerlendirme Komisyonu raporları, tüm diğer komisyonlardan gelen 

öneriler Eğitim Komisyonunda değerlendirilmekte, alınan kararlar uygulanmakta veya üst 

makamlara iletilmektedir. 

2. Fakültemizde sürekli yenilenme çalışmaları kapsamında eğitim ile ilgili komisyon ve kurul 

çalışmalarının yanı sıra TEAD tarafından eğitime bütüncül bir bakış ile gerekli iyileştirme ve 

yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Öğrenci ve öğretim üyelerinden eğitimin bileşenleri ile ilgili 

geri bildirimler düzenli olarak alınmakta ve sonuçları başta Program Değerlendirme Komisyonu 

olmak üzere ilgili komisyon ve kurullar tarafından incelenmektedir (Ek 9.2.  Program 

Değerlendirme Komisyonu Tutanağı ve Ek 9.3. Eğitim Komisyonu (Program Değerlendirme 

konuları) Tutanağı). 

3. Fakültemiz anabilim dalı eğitim sekreterlerinin yürütülen eğitim programı hakkında 

bilgilendirmek, sekretaryadan kaynaklanan olası sorunların çözümlemek ve eğitim sekreterliği 

uygulamasının etkinliğini artırmak amacıyla ilk olarak 2009 yılında “Eğitim Sekreterliği Eğitimi” 

düzenlenmiştir. Fakültemizde halen devam etmekte olan bu eğitimlerin içeriği yazışmalar, 

eğitim programının yürütülmesi ve sınavların uygulanması başlıklarını kapsamaktadır. 

4. Fakültemiz öğrencilerinin ilaç firmaları ile etkileşimini eğitim sürecinde kontrol edebilmek 

amacıyla öğrenci sempozyumu niteliğinde İntörn Hekimlik Komisyonu tarafından 2003-2004 

eğitim-öğretim yılından bu yana “Reçete Günleri” adıyla etkinlik düzenlenmektedir. Özellikle 

birinci basamakta çalışacak hekimlere yönelik hazırlanan iki günlük programda, farklı alanlarda 

konu başlıkları yer almakta ve ilgili öğretim üyeleri tarafından temel yaklaşımlar 

açıklanmaktadır. Sunumlar arasında kurumsal düzeyde destek karşılığında ilaç firmalarının 

tanıtımları için denetimli kısa süreler ayrılmaktadır. 

5. Fakültemizde 6. Sınıf öğrencilerine yönelik İntörn Hekimlik Komisyonu tarafından 2008-2009 

eğitim-öğretim yılından bu yana “Kariyer Günleri” düzenlenmektedir. Bu etkinliğe Ege 

Bölgesi’ndeki üniversite ve kamu hastanelerinde görev yapmakta olan uzmanlık öğrencileri 

davet edilmektedir. 

6. Fakültemizde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Öğrenci Danışmanlık Birimi hizmet vermeye 

başlamıştır. Öğrencilerin psikolojik sorunları ile baş edebilmesi konusunda yardımcı olabilmek 

amacıyla kurulmuş olan birimde bir uzman klinik psikolog görev yapmaktadır. Öğrenci 

Danışmanlık Birimi, Öğrenci İşleri Bürosu binasında bulunmaktadır. 

7. Fakültemizde eğitim-öğretim süreçlerinin e-öğrenme uygulamaları ve e-destek sistemleri ile 

zenginleştirilmesi için E-öğrenme Komisyonu kurulmuştur. Komisyon 2015-2016 eğitim-

öğretim yılında çalışmalarına başlamış, öncelikle Fakülte web sayfasının iyileştirilmesi yönünde 
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girişimleri olmuştur. Ayrıca ÖKM’nin web sitesine ders materyallerini ekleme çalışmaları devam 

etmektedir (bkz. https://okm.med.ege.edu.tr/e-ogrenme/). 

8. Fakültemizde Aralık 2006’da yazılı sınavlarda kullanılacak soruların hazırlanmasına yönelik web-

temelli Soru Bankası oluşturulması için TEAD öğretim üyeleri tarafından proje çalışması 

başlatılmıştır. Bu proje kapsamında öğretim üyelerinin soru yazmasına, düzenlemesine, sınav 

seti oluşturulmasına olanak tanıyan bir bilgisayar yazılımı geliştirilmiştir (bkz. 

www.sorubank.med.ege.edu.tr). Öğrencilerin çoktan seçmeli yazılı sınavları soru bankası 

aracılığı ile hazırlanmaktadır. 

9. Fakültemizde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında öğrencilerin danışmanları ile 

birlikte verdikleri proje önerileri için mali hızlı destek sağlanmaktadır. Öğretim üyelerinin 

yurtdışı görevlendirilmeleri için 1.700 TL mali destek verilmektedir. 

 

Tıp fakültesi yöneticileri ve eğitimde ve sağlık hizmetinde görev alan tüm çalışanlar gerek lisans 

gerekse lisansüstü eğitimi temel görev olarak kabul etmektedir. Performans sistemi nedeniyle 

hizmete yönelik uygulamaların öncelik kazanmaması için öğretim görevlilerinin kurul, komisyon 

üyelikleri, eğiticileri eğitimi etkinliklerine katılımı ve öğrenci eğitimine yönelik çalışmaları 

performans sisteminde değerlendirilmektedir. 

Bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile evrensel ölçekte bilgi üretmek ve bölgesel, ulusal 

gereksinimler doğrultusunda toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile en üst düzey tıp 

eğitimi vererek ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve 

üretici hekimler yetiştirmek misyonu ile yola çıkan Fakültemiz, ulusal ve uluslararası bilim ve 

teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki 

nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olma yolunda olanaklar 

çerçevesinde gerekenleri yapmaya çalıştığına inanmaktadır. 

 

Üniversite tıp fakültelerindeki öğretim üyelerinin çalışma koşullarının değişmesi (tam gün) ve 

performans uygulaması ve üniversite hastanelerinin yaşadığı mali sıkıntılar, hem mezuniyet 

öncesi hem de mezuniyet sonrası eğitimde bazı sıkıntılar yaşanmasına sebep olsa da çalışma 

koşullarının geliştirilmesi ve öğretim üyelerinin eğitime ayıracakları zamanı etkin bir şekilde 

kullanmalarını sağlama amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sorubank.med.ege.edu.tr/
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EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 

EKLERİ 

1. AMAÇ VE HEDEFLER 

Ek 1.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Eğitim İlkeleri 

Ek 1.2. Fakülte Kurulu Kararı (18.05.2016) 

Ek 1.3. 1., 2., 3. Sınıflar İçin Öğrenci Kılavuzu 

Ek 1.4. Klinik Öncesi Dönem Eğitim Programını Yatay Ve Dikey Entegrasyon Zemininde Yeniden 

Yapılandırma Çalışmaları Rehberi 

Ek 1.5. EÜTF Eğitim Programı İle Ulusal Çekirdek Uyum Programı Çalışmaları Raporu 

Ek 1.6. 4. ve 5. Sınıf Staj Blokları Kılavuzu 

Ek 1.7. Tıp Fakültesi Eğitim Programı Geliştirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi Projesi 

Ek 1.8. İntörn Hekimlik Komisyonu Toplantı Tutanağı 

 

2. EĞİTİM PROGRAMI 

Ek 2.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Rehberi ve Ders Programları 

Ek 2.2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modülü Uygulama Çalışma Esasları 

Ek 2.3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Birinci Basamak Uygulama Dosyası 

Ek 2.4. Araştırma Eğitimi Programı çalışma esasları 

 

3. ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ek 3.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Entegre Eğitim Öğretim Yönergesi 

Ek 3.2. 2015-2016 yılı Evre 3 Blok 1 portfolyo örneği 

Ek 3.3. 2015-2016 yılı Staj gelişim Dosyası örneği 

Ek 3.4. 2015-2016 yılı Evre 4 Blok 2 sınav matrisi örneği 

Ek 3.5. 2015-2016 yılı Evre 4 Blok 2 Blok Ara Sınavı soru ve yanıtları 

Ek 3.6. 2015-2016 yılı Gelişim Sınavı soruları 

 

4. ÖĞRENCİLER 

Ek 4.1. Özel Koşullar Kararı 

Ek 4.2. Hekimler, Tıp Eğitimi, Öğrenciler ve Eğiticiler 

Ek 4.3.  EÜ. Öğrenci Konseyi Yönergesi 

Ek 4.4. Ege Tıp Öğrenci Kurulu listesi 

Ek 4.5. Uyum Haftası Programı 

Ek 4.6. Staj Danısm̧anı İzlem Formu 

Ek 4.7. Kariyer Günleri Programı 

Ek 4.8. Reçete günleri Programı 

Ek 4.9. İntörn Hekimlik Kongresi Programı 

Ek 4.10. Ege Tıp Öğrenci Toplulukları (ETÖT) 

Ek 4.11. Öğrenci Toplulukları Listesi 

Ek 4.14. ÖÇM Başvuru Formu 

Ek 4.15. Özel Çalışma Modülü listesi 

Ek 4.16. Öğrenci Sayıları 
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Ek 4.17. Burs Başvurusu Yapılan Kurumlar 

Ek 4.18. Burs alan öğrenci listesi 

Ek 4.19. Yarı zamanlı çalışan öğrenci kontenjanlarına ilişkin yazışma 

Ek 4.20. 13.05.2016 Ege Tıp Öğrenci Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

5. PROGRAM DEĞERLENDİRME 

Ek 5.1. İşaret Listesi Projesi 

Ek 5.2. Program Değerlendirme Çalışmaları 2003-2004 

Ek 5.3. BAP Öğrenci Kılavuzu Proje Raporu 

Ek 5.4. Program Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esasları 

Ek 5.5. Eğitim Sekreterleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Ek 5.6. Blok/Staj Bloğu Değerlendirme Raporu Hazırlık Ve Paylaşım Protokolü 

Ek 5.7. 1. Yıl Blokları Değerlendirme Formu 

Ek 5.8. 2. ve 3. Yıl Blokları Değerlendirme Formu 

Ek 5.9. Staj Blokları Değerlendirme Formu 

Ek 5.10. İlk Üç Yıl Blokları ve Staj Blokları Tanıtım Formatı 

Ek 5.11. BYK-SBYK Çalışma Esasları 

Ek 5.12. Öğretim Üyesi - Blok Değerlendirme Formu (Eski) 

Ek 5.13. Öğretim Üyesi Değerlendirme Formu Validasyon Çalışması Raporu 

Ek 5.14. İlk 3 Yıl Blokları Öğretim Üyesi Değerlendirme Formu 

Ek 5.15. Staj Blokları Öğretim Üyesi Değerlendirme Formu 

Ek 5.16. 6. Sınıf İntörn Hekim Geribildirim Formu 

Ek 5.17. Gelişim Sınavı Öğrenci Geribildirim Anketi 

Ek 5.18. ÖÇM Uygulaması Öğrenci Geribildirim Formu 

Ek 5.19. ÖÇM Öğretim Üyesi Web-Tabanlı Geribildirim Formu 

Ek 5.20.  23.06.2016 ve 30.06.2016 Tarihli PDK Toplantı Tutanağı 

Ek 5.21. Evre I, II, III Ve IV Müfredat Analizi Ve Uzlaşma Toplantıları Raporu 

Ek 5.22. Kılavuz BAP Projesi Odak Grup Görüşmeleri Raporu 

Ek 5.23. Örnek İlk Üç Yıl Blok Değerlendirme Raporu 3. Sınıf E4B2 

Ek 5.24. Örnek Staj Bloğu Değerlendirme Raporu 4. Sınıf E5B1 İç Hastalıkları 

Ek 5.25. İlk Üç Yıl ve Stajlar Yıl Sonu Raporları 

Ek 5.26. EÜTF Mezunları Kariyer Anketi  

Ek 5.27. EÜTF Mezun Anketi 2007-2011  

Ek 5.28. Mezun Anketi Raporu 2007-2011  

Ek 5.29. EÜTF Yeni Mezun Anketi 

Ek 5.30. KPE Staj Bloğu Enfeksiyon Hastalıkları Rotasyonuna İlişkin AD Kararı 

Ek 5.31. Öğrenci Yeni Değerlendirme Formları Geçerlik Güvenirlik Çalışma Raporu 

 

6. ÖĞRETİM ELEMANLARI (AKADEMİK KADRO) 

Ek 6.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2018 yılı Stratejik Planı  

Ek 6.2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadronun 2015 yılı performans gerçekleştirme verileri 

Ek 6.3a Akademik Kadro 

6.3b Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi son beş yıla ait akademik kadronun anabilim dalları, akademik 

dereceleri ve çalışma statülerine göre dağılımı  
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Ek 6.4. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadro istek yazısı 

Ek 6.5. Ege Üniversitesi öğretim elemanı seçim, atama ve yükseltmeleri için Ege Üniversitesi 

Senatosunda alınan karar doğrultusunda oluşturulmuş 28.01.2003 tarihli Ege Üniversitesi Akademik 

Yükseltme Kriterleri  

Ek 6.6. Anabilim dallarına göre son beş yıl içindeki [2011 Ocak-2016 Mayıs] atama ve yükseltmeleri 

yapılan kişilerin listesi 

Ek 6.7. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik personelin görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul 

ve esaslar 

Ek. 6.8. Yükseköğretim Kurumu 2547 sayılı kanunu 

Ek 6.9. Yükseköğretim Kurumu 2914 sayılı personel kanun 

Ek 6.10. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ek ders ücret formu 

Ek 6.11. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi C puan cetveli 

Ek 6.12. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi yapılamayan ders tutanağı 

Ek 6.13. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modülü formu 

Ek 6.14. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan uyum eğitimi programı 

Ek 6.15. Eğitici Gelişimi Eğitimi Programı Katılımcı Listeleri 

Ek 6.16. Eğitici Gelişimi Eğitimi Programı 2010-2013  

Ek 6.17. Eğitici Gelişimi Eğitimi Programı 2014 

Ek 6.18. Eğitici Gelişimi Eğitimi Programı 2016 

Ek 6.19. Eğitici gelişimi eğitimi katılım formu  

Ek 6.20. Eğitici gelişimi eğitimi değerlendirme formu  

Ek 6.21. Eğitici gelişimi eğitimi Programı değerlendirme sonuçları  

Ek 6.22. 2015-2016-2017 Sempozyum/Kongre/Seminer listesi  

Ek 6.23. Yurt içi ve yurt dışı yolluklu-yevmiyeli görevlendirmelerinde döner sermaye bütçesinden 

ayrılacak ücrete dair Tıp Fakültesi yönetim kurulu kararı  

Ek 6.24. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 yılı mali faaliyet raporu  

Ek 6.25. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim komisyonu tutanakları 2015 

 

7. EĞİTSEL KAYNAK VE OLANAKLAR 

Ek 7.1. Eğitimle ilgili Kurul ve Komisyonların Çalışma Esasları 

Ek 7.2. 2015-2016 Anabilim Dalı Ders Sayıları ve Dağılımı 

Ek 7.3. Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Derslikleri 

Ek 7.4. EÜTF-TEAD Mesleksel Beceri Lab. 

Ek 7.5. EÜTF Beceri Eğitimleri Listesi 

Ek 7.6. Laboratuvar ve Uygulama Alanları 

Ek 7.7. ÖKM Eylül 2014-Agustos 2015 Faaliyet Raporu 

Ek 7.8. Simüle Hasta Lab. Plan 

Ek 7.9. Simüle Hasta Görüşme Kılavuzu 

Ek 7.10. Acil Tıp Anabilim Dalı İntörn Hekim Çalışma Esasları 

Ek 7.11. Araştırma Eğitimine Yönelik Dersler 

Ek 7.12. AEP Öğrenci Projeleri 

Ek 7.13. EBAT 2015-2016 faaliyet raporu 

Ek 7.14. AEP Öğrenci desteği alt yapı projesi 

Ek 7.15. Sanofi Türkiye EBAT destek duyurusu 
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Ek 7.16. 2015-2016 Erasmus seçim sonuçları 

Ek 7.17. 2015-2016 oryantasyon programı ve sunumu 

Ek 7.18. 2016-2017 Erasmus raporu 

 

8.YÖNETİM VE YÜRÜTME 

 

Ek 8.1.a Tıp Fakültesi İdari Yapılanma 

Ek 8.1.b EÜTF eğitim yapılanması 

Ek 8.2. EÜTF Dekanı Görev Tanımı 

Ek 8.3. EÜTF Dekan Yardımcılığı Görev Tanımı 

Ek 8.4  EÜTF Entegre Eğitim-Öğretim Yönergesi 

Ek 8.5. EÜTF Eğitim Komisyon Kurullarında yer alanların listesi 

Ek 8.6. EÜTF Eğitim Komisyonu Toplantı Tutanağı 

Ek 8.7. EÜTF Öğrenci Duyuru Sayfası 

Ek 8.8. Öğrenci İşleri Bürosu Çalışanları 

Ek 8.9. Öğrenme Kaynakları Merkezi Görev Tanımı 

Ek 8.10. Eğitim Sekreterleri Görev Tanımı 

Ek 8.11. Eğitim Sekreterleri Toplantı Tutanağı 

Ek 8.12. Ders Araçları Bürosu Görev Tanımı 

Ek 8.13. Yayın Bürosu Görev Tanımı 

Ek 8.14. Kütüphane Şef ve Sekreterliği Görev Tanımı 

Ek 8.15. Prof. Dr. Cemil Gürgün Özgeçmişi 

Ek 8.16. Prof. Dr. Selda Erensoy Özgeçmişi 

Ek 8.17. Prof. Dr. Füsun Saygılı Özgeçmişi 

Ek 8.18. Prof. Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu Özgeçmişi 

Ek 8.19. Prof. Dr. Aslı Aktan İkiz Özgeçmişi 

Ek 8.20. Prof. Dr. Sinan Ersin Özgeçmişi 

Ek 8.21. Prof. Dr. Alev Gürgün Özgeçmişi 

Ek 8.22.  İntörn Hekimlik Kongresi Afişi 

Ek 8.23. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anatomi Anabilim Dalı arasında imzalanan protokol 

Ek 8.24. Eşrefpaşa Hastanesi ile Kan Merkezi arasındaki protokol 

Ek 8.25. Alzheimer Derneği İzmir Şubesi ile Geriatri BD arasındaki protokol 
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Ek 9.1. Fakülte Faaliyet Raporu 
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Ek 9.3. Eğitim Komisyonu (Program Değerlendirme konuları) Tutanağı 


