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Kitapçığın Amacı ve Yararları 
Bu kitapçık, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) Dış Değerlendirme 
Ziyaret Ekibinin, 10-13 Şubat 2020 tarihlerinde fakültemize gerçekleştireceği 
ziyaret sırasında kurumumuza yönelik olarak cevabını öğrenmek isteyecekleri 
olası soruları ve yanıtlarını hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Kitapçığın giriş bölümünde Tıp Eğitimi Programlarını Akreditasyon ve 
Değerlendirme Derneği (TEPDAD), Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu 
(UTEAK) ve akreditasyona ilişkin diğer kavram ve terimlerin açıklamalarına yer 
verilmiştir.  

Kitapçıktan, UTEAK Dış Değerlendirme Ziyaret Ekibinin fakültemizi ziyareti 
esnasında görüşmeler yapacağı tüm öğretim 
üyelerimiz, öğrencilerimiz ve idari personelimiz 
yararlanabilir. Kitapçıktaki soruların ayrıntılı 
cevapları, YÜTF Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 
Programı Öz Değerlendirme 2019 Raporunun (link) 
içinde yer almaktadır. Bu kitapçıktaki bilgiler öz 
değerlendirme raporunda yer alanların özeti 

mahiyetindedir.     

Tüm öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve idari personelimizden beklentimiz 
kitapçık içindeki soruları ve cevaplarını okuyarak bilgi sahibi olmalarıdır.  

UTEAK Dış Değerlendirme Ziyaret Ekibinin 10-13 Şubat 2020 tarihlerinde 
gerçekleştireceği ziyaretin ayrıntılı programı, tüm öğretim üyelerimiz, 
öğrencilerimiz ve idari personelimize duyurulacaktır.  

 

“Bu kitapçıktaki 
bilgiler öz 

değerlendirme 
raporunun özeti 
mahiyetindedir.”     
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Giriş ve Açıklamalar 
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014 yılında, altı 
yıllığına olmak üzere TEPDAD tarafından akredite 
edilmiştir. Kurumumuz ayrıca, 2016 yılında UTEAK 
tarafından ara dış değerlendirme sürecine tabii 
tutulmuştur. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da yıllık öz 
değerlendirme raporu hazırlanarak UTEAK’a sunulmuştur. Kurumumuz tüm bu 
süreçleri başarı ile geçirmiştir. 

2019 yılı Şubat ayında ise TEPDAD’a re akreditasyon 
için başvurulmuş, başvurunun kabul edilmesi ile 
YÜTF Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Öz 
Değerlendirme 2019 Raporu, Ekim ayında UTEAK’a 
gönderilmiştir. UTEAK’ın Aralık ayında yaptığı 
toplantı sonucunda raporumuz uygun bulunarak, 
fakültemize ziyaret kararı alınmıştır.  

Bu bölümde Tıp Eğitimi Programlarını Akreditasyon ve Değerlendirme Derneği 
(TEPDAD), Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) ve akreditasyona 
ilişkin diğer kavram ve terimlerin açıklamalarına yer verilmiştir.  

Tıp Eğitimi Programlarını Akreditasyon ve Değerlendirme Derneği 
(TEPDAD): TEPDAD’ın temel amacı, tıp 
eğitimi programları için akreditasyon, 
değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları 
yaparak Türkiye ve dünyadaki tıp eğitiminin 
kalitesinin yükseltilmesine katkıda 
bulunmaktır. TEPDAD, Türkiye’de mezuniyet 

UTEAK ziyaret 
tarihi:  

10-13 Şubat 2020 
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öncesi tıp eğitimi programlarının akreditasyonu için Yüksek Öğretim kalite 
Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir. 

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK): TEPDAD’a bağlı Tıp Eğitimi 
Akreditasyon Kurulu (Ulusal ve Uluslararası) ve komisyonlar, tıp eğitimi 
programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları 
yürütür. 

Akreditasyon: Ulusal ve uluslararası tıp eğitimi standartları karşısında, tıp 
fakülteleri eğitim programlarının uygunluğunun değerlendirilmesi ve 
belgelendirilmesi sürecidir. 

UTEAK Standartları 2018: Türkiye’de mezuniyet öncesi tıp eğitimi 
programlarının akredite olabilmesi için, asgari düzeyde karşılamaları gerekli 
olan güncel standartlardır. Bu standartlar, 9 ana başlık ve 36 başlık altında 
mutlaka karşılanması gereken 64 temel ve önerilen 29 gelişim standardı 
şeklindedir. Dokuz ana standart başlığı şu şekildedir; 

1. Amaç ve hedefler  

2. Eğitim programının yapısı ve içeriği  

3. Öğrencilerin değerlendirilmesi  

4. Öğrenciler  

5. Program değerlendirme  

6. Akademik kadro 

7. Altyapı ve olanaklar  

8. Örgütlenme, yönetim ve yürütme  

9. Sürekli yenilenme ve gelişim  

Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR): Akreditasyona başvurulan eğitim 
programının yapısı ve süreçlerinin ulusal standartlara uyum düzeyinin 
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değerlendirilmesinde esas alınmak üzere, fakülte öz değerlendirme kurulu 
tarafından hazırlanan belgedir. 

Akreditasyon Ziyareti: UTEAK ziyaret ekibi tarafından 4 gün boyunca 
fakültemizin eğitim ortamlarının gezildiği ve fakülte eğitim yönetimi, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve idari personel ile görüşmelerin yapıldığı bir ziyarettir. 
Ziyaret sonucunda, ziyaret ekibi fakültemiz hakkındaki değerlendirmesini 
UTEAK’a sunar. 

Akreditasyon Kararı: Fakültemizin öz değerlendirme raporu ve ziyaret 
ekibinin yerinde değerlendirmesinin sonuçlarından yola çıkarak UTEAK 
tarafından akreditasyona uygunluk, koşullu akreditasyon ya da akreditasyona 
uygunsuzluk kararları verilebilir. 
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Soru ve Yanıtlar ile Öz Değerlendirme Raporu  
Bu bölümde UTEAK Standartları 2018’in 9 ana başlığına ve 36 alt başlığına göre 
UTEAK ziyaret Ekibi tarafından sorulması muhtemel sorular ve Öz 
Değerlendirme Raporumuzda ayrıntıları yer alan cevaplar bulunmaktadır.  

 

1. Amaç ve Hedefler 

1.1 Kurumsal amaçlar 
Soru Cevap 

Fakülte kurumsal amaç ve hedefleri 
nelerdir? Bu amaç ve hedefler size nasıl 
duyuruldu? Bu amaç ve hedefler ile ilgili 
ne düşünüyorsunuz?  

Fakülte kurumsal 
amaç ve hedefleri 
ile ilgili aşağıdaki 
belgeler 
fakültemizin web 
sitesinde 
bulunmaktadır.  

Not: Amaç ve hedefler belgesine, adının üzerine 
tıklayarak ulaşabilirsiniz.  

• “YÜTF Eğitim, Hizmet ve Araştırma 
İşlevleri için Kurumsal Çerçeve Amaç 
ve Hedefler Belgesi”  

• “YÜTF Eğitim Amaç ve Hedefleri 
Belgesi”  

• “YÜTF Hizmet Amaç ve Hedefleri 
Belgesi”  

• “YÜTF Araştırma Amaç ve Hedefleri 
Belgesi”  

Fakültede kurumsal amaç ve hedeflerin 
belirlenmesine yönelik ne gibi çalışmalar 
gerçekleştiriliyor? Sizlerin bu çalışmalara 
katkınız oluyor mu?    

• Yeditepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nin (YÜTF), yürürlükte 
olan kurumsal amaçları ve hedefleri; 
2014 yılında, Fakülte Kurulu’ndaki iç 
paydaş temsilcileri tarafından 
uzlaşıyla alınan kararla 
tanımlanmıştır.  

Kurumsal 
amaç ve 
hedefler 
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• 1 Mart 2014’te 
yapılan 
“Farkındalık 
Eğitimi” 
toplantısında 
fakülte öğretim 
üyeleri ile paylaşılmıştır. 

1.2 Eğitim programının amaç ve hedefleri 
Soru Cevap 

Öğrencilerin mezuniyet aşamasında 
sahip olması gereken yetkinlikleri 
(program çıktıları/yeterlikler) hakkında 
ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir hekim 
yetiştirmeyi hedefliyorsunuz? Bu 
yetkinlikler nasıl duyuruluyor? 

• “YÜTF Program Çıktıları-2015”in 
temel olarak; “6 yıllık tıp eğitimi 
sonunda mezun hekimlerin, 
mesleklerini icra edebilmek için 
sergilemeleri gereken özellikler / 
mesleki yetenekler (yetkinlik ve 
yeterlilik)” ilkesi çerçevesinde 
oluşturulmuştur. Bu çerçevede, üç 
“Program Çıktısı Alanı Grubu” 
tanımlanmıştır:  

1. Temel mesleki donanımlar 

2. Değerler ve yaklaşımlar 

3. Özdeğerler 
 

 
Not: Program çıktılarına buraya tıklayarak ya da 
bu kitapçığın 44. sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Paydas 
katılımı 
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Fakültede mezuniyet hedeflerinin 
belirlenmesine yönelik ne gibi çalışmalar 
gerçekleştiriliyor? Sizlerin bu çalışmalara 
katkınız oluyor mu?    

• Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 
Programı’nın, daha önce 2011 yılında 
tanımlanmış olan Mezuniyet 
Hedefleri/Program Çıktıları (YÜTF-
MÖTEP-PÇ), 
2015 yılında, 
genişletilmiş 
YÜTF 
Bologna 
Süreci 
Danışma 
Kurulu’ndan oluşan kapsamlı iç ve 
dış paydaş katılımıyla yapılan bir 
çalıştayda revize edilmiştir.  

• Bu süreçte ayrıca, öğretim üyelerine 
mezuniyet hedefleri ile ilgili anketler 
yapılmış, toplantılara davet edilmiş, 
yapılan düzenlemelerden her 
aşamada bilgilendirmeler e-posta 
yoluyla gönderilmiştir. 

 

2. Eğitim Programı 
2.1 Eğitim programının yapısı 
Soru Cevap 

Programınızda öğrencilerin eğitim 
süreçlerine aktif katılabildikleri öğrenci 
merkezli etkinlikler, kendi kendine 
öğrenme fırsatları var mı? 

Evet.  
• Dönem I ve 

II’de Probleme 
Dayalı 
Öğrenme 
(PDÖ) Oturumları, her komitede var.  

• Dönem I, II ve III’te “Research 
Projects” dersinde proje temelli 
öğrenme grupları.  

• Dönem VI’da “semptom temelli 
öğrenen merkezli öğrenme 
oturumları” bu yıldan itibaren 
uygulamaya koyuldu.  

 

PDÖ 

YÜTF-
MÖTEP-
PÇ-2015  
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• Programın içerisinde “independent 

learning” olarak gösterilen ve 
öğrencilerin bağımsız olarak 
çalışabilmelerine imkan veren 
zaman dilimleri mevcut. 

Yatay ve dikey entegrasyon nasıl 
sağlanıyor? Örnekleyebilir misiniz?  

Yatay Entegrasyon 

• Dönem I, II ve III’te komite yapısı 
içerisinde, Komite Koordinasyon 
Kurulları. 

• Dönem VI’da “öğrenen merkezli 
semptom 

temelli 
öğrenme 

oturumları” bu yıldan itibaren 
uygulamaya koyuldu.  

Dikey Entegrasyon 

• Dönem I ve II’de PDÖ (klinik 
senaryolar) 

• Dönem III’te klinik ve temel bilimler 
entegrasyonu 

• Dönem III’te her komite sonunda 
“multidisipliner vaka tartışması” 

• Dönem IV ve V’te klinik bilimler 
içinde temel bilimler dersleri (örn. 
Farmakoloji) 

Programınızdaki seçmeli dersler, 
bağımsız çalışma saatlerinin yerleşimi 
nasıl?  (Özel Çalışma Modülü, ÖÇM, gibi 
uygulamalar mevcut mu?) 

• Dönem I, II ve III’te alan dışı 
(serbest) seçmeli dersler. 

Semptom temelli 
ögrenen merkezli 

ögrenme oturumları 

Yatay ve Dikey 
Entegrasyon 
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• Dönem VI’da alan seçmelileri. 

• Dönem I, II ve III’te “Research 
Projects” 

dersi. 

• Tüm 
dönemlerde 
müfredatın 

içinde 

“independent learning” zaman 
dilimleri. 

 

Üniversite hastanesi dışında gerçekleşen 
eğitim etkinlikleri mevcut mu? Nasıl 
yapılandırılmış? 

• Dönem 
II’de 
ikinci 
yarıyıl 
“erken 
klinik temas programı” içinde ASM, 
TSM gözlemleri. 

• Dönem IV ve V’teki stajlar için sağlık 
bakanlığı hastaneleri (13 hastane; 
Kartal EAH, FSM vb.) 

 

• Halk Sağlığı 
Stajında 
Verem Savaş 
Dispanseri, 
ASM, TSM 
vb. geziler. 

 
 
 
 

Serbest ve 
Alan Seçmeli 

Dersler 

Bagımsız 
Çalısma 
Saatleri 

Erken Klinik 
Temas 

Saglık 
Bakanlıgı 

Hastaneleri 

VSD, ASM, 
TSM 
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2.2 Eğitim programının içeriği 
Soru Cevap 

Ülkenin sık görülen ve önemli hastalıkları 
müfredatta yeterince yer alıyor mu?  

Evet.  
• Eğitim programımızın içeriği ile 

UÇEP karşılaştırılmış, uyumlu olduğu 
gösterilmiştir. 

UÇEP (Ulusal Çekirdek Eğitim Programı) 
ile uyumun sağlanması amacıyla nasıl bir 
çalışma yaptınız? 

• UÇEP uyumu için; anabilim dallarının 
kendi içerikleri ile UÇEP’in 
“Semptomlar ve Durumlar Listesi”, 
“Çekirdek Hastalıklar / Klinik 

Problemler 
Listesi” ve 

“Temel 
Hekimlik 

Uygulamaları 
Listesi” 

karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma 
için araç olarak TEAD tarafından 
hazırlanan Excel tabloları 
kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

Eğitim modeli ve yöntemlerinizin, amaç 
ve hedeflere uygunluğu konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 

• Dönem I, II ve III’te komite 
yapılanması ile entegre edilmiş ve 

karma 
yöntemlerin 

kullanıldığı 
eğitim 

modelimiz 
amaç ve hedeflerimiz ile uygundur. 

 

• Dönem IV ve V’te hasta başında 
eğitim ile hekimlik uygulamaları.  

UCEP  
Uyumu 

Entegre ve 
Karma Egitim 

Modeli 
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Temel ve klinik bilimlere ait bilgi ve 
beceriler programınızda nasıl işleniyor? 
Örnekler misiniz? 

• Beceri 
hedefleri 
için; 
Dönem I, II 
ve III’te 
maket 
üzerinde 
mesleksel 
beceri 
uygulamaları, simüle hasta ile 
görüşmeler, temel bilimler 
uygulamalı pratikleri.  

• Dönem IV ve V’te poliklinik ve yatan 
hasta 
başında 
eğitim.  

 

 

Davranış bilimleri, tıpta insan bilimleri, 
sosyal bilimlere ve etik alanına ait bilgi ve 
beceriler programınızda nasıl işleniyor? 
Örnekler misiniz? 

• Dönem I davranış bilimleri dersi 

• Dönem I, II ve III tıp tarihi ve etik 
dersi 

• Dönem I, II ve III seçmeli dersler 
(örn. yaratıcı drama, tıpta insan 
bilimleri vb.) 

Bilimsel yöntem ve kanıta dayalı tıp 
uygulamaları programınızda nasıl 
işleniyor? Örnekler misiniz? 

• Dönem I, II 
ve III’te 

“Research 
Projects” 

dersi. 

• Kanıta 
Dayalı Tıp 

Stajı 

Makette 
Mesleksel 

Beceri, 
Simüle Hasta, 

Lab 
Pratikleri  

Hasta 
basında 
egitim 

Davranıs Bilimleri, 
Tıp Tarihi ve Etik, 

Seçmeli Dersler 

Research 
Projects, 

Kanıta 
Dayalı Tıp 
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Ekip çalışması becerisi kazanımına 
yönelik olarak hangi fırsatlar mevcut? 

 

• Dönem I ve 
II’de 
Probleme 
Dayalı 
Öğrenme 
(PDÖ) Oturumları. 

• Dönem I, II ve III’te “Research 
Projects” dersinde proje temelli 
öğrenme grupları.  

Mezuniyet sonrası çalışma koşullarına 
hazırlamak amacıyla hangi uygulamalar 
mevcut? 

• Dönem IV Klinik Ortamlara Geçiş 
Stajı içinde “Tıp ve Sağlık Alanında 
Kariyer Örnekleri Paneli”, 
mezunlarla buluşma. 

• Tüm dönemlerde öğrenci 
danışmanlığı içinde kariyer 
gelişimine yönelik yönlendirmeler 
yapılabilmektedir. 

• Üniversite Kariyer Ofisinin 
düzenlediği çalışmalar ve 
etkinliklere katılım. 

 
  

PDÖ, 
Research 
Projects 

Tıp ve Saglık Alanında 
Kariyer Örnekleri 

Paneli, 
Ögrenci Danısmanlıgı, 

Kariyer Ofisi 
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3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 

3.1 Ölçme değerlendirme uygulamaları 
Soru Cevap 

Sınav sisteminizi nasıl buluyorsunuz? 
Sizce güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? 
Uygulamada hangi sorunlarla 
karşılaşıyorsunuz? Çözümü için neler 
yapılıyor ya da planlanıyor? 

• YÜTF’de sınavlar, mezuniyet 
hedefleri  dönem hedefleri  
komite/staj hedeflerine ulaşılıp 
ulaşılmadığını garanti altına alacak 
şekilde, hedeflere uygun olarak bilgi 
ve beceriyi ölçen yöntem ve araçlar 
ile yapılmaktadır.  

Örneğin;  
• Dönem I, II ve III’te 

beceri hedefleri 
OSCE (objektif 
yapılandırılmış klinik snav) ile 
ölçülmektedir. Simüle hastalar 
kullanılarak görüşme becerileri 
değerlendirilmektedir. 

• Stajlarda beceri hedeflerinin 
ölçülmesine yönelik örnekler; Çocuk 
sağlığı ve göz hastalıkları stajında 
OSCE sınavı vb. 

• Dönem IV ve V’te 
“staj kılavuzlarının” 
içinde de yer alan 
öğrenci performansını 
direk gözlemlemeye 

yönelik değerlendirme formlarının 
kullanıldığı örnekler; Dahiliye Stajı, 
Çocuk sağlığı ve hastalıkları stajı vb. 

Sizce yaptığınız sınavlar mezuniyet 
hedeflerinizi ne ölçüde sınıyor? Sınav 
içerikleri ve yöntemleri üzerinden 
örnekler misiniz? 

• Dönem VI’da 
“intern karnesi” 
kullanıma girmiş 
olup 
öğrencilerden beklenen yeterliklerin 
değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir.  

• Yeterliğe dayalı intern 
değerlendirme formu içinde 
öğrencilerin “bilimsel ve 
profesyonel yaklaşımları” da 
değerlendirilmektedir. 

OSCE 

Staj 
Kılavuzu 

Intern 
Karnesi 
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Ölçme değerlendirme uygulamalarının 
geliştirilmesi için hangi çalışmalar 
yapılıyor? 

• Eğitici gelişimi 
programı (YEGEP) 
içinde “ölçme 

değerlendirme 
becerileri modülü” 

bulunmaktadır.  

• Klinik stajlarda ölçme 
değerlendirmeye yönelik 
bilgilendirme toplantıları 
yapılmaktadır. Örneğin; Ortopedi, 
Göz Hastalıkları, Çocuk hastalıkları 
stajları. 

• Öğrenci geri bildirimleri 
değerlendirilip ölçme 
değerlendirme uygulamalarının 
geliştirilmesine çalışılmaktadır. 

 
 
 

4. Öğrenciler 

4.1 Öğrenci seçimi, alımı ve sayısı konularındaki yaklaşım 
Soru Cevap 

Sizce fakültenizin aldığı öğrenci sayısı 
olanaklar ve eğitim programına uygun 
mudur?  

• Fakültemiz; klinik ve klinik öncesi 
dönemlerdeki eğitim alt yapısı, insan 
gücü, uygulanan eğitim stratejileri 
ve öğretim yöntemleri ile ilgili bir 
rapor hazırlayıp, 12/12/2018 tarihinde 
“kontenjan sınırlaması” 
konusundaki talebini YÜ 
Rektörlüğüne iletmiştir. 

 

4.2 Öğrencilerin görev ve sorumlulukları 
Soru Cevap 

Klinik öncesi ve klinik dönemlerde 
öğrencilerin rol ve sorumlulukları 
tanımlandığı gibi uygulanıyor mu? 

• Öğrencilerin, klinik öncesi eğitim 
süreçlerindeki görev ve 
sorumlulukları, her yıl yenilenerek 
basılan ve web sitesinde de 
yayınlanan, Akademik Program 

YEGEP 
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Kitapçıkları (APK) içinde tanımlanmış 
ve bilinir hale getirilmiştir.  

 

• Her dönem başında yapılan, dönem 
koordinatörlerinin açılış 
konuşmalarında, öğrencilere eğitim 
süreçleri, sınavlar, danışmanlıklar, 
tatiller vb konularda sözlü ve görsel 
bildirimde de bulunulmaktadır. 

• Stajyer ve intörnlerin, klinik eğitim 
ortamlarındaki görev ve 
sorumlulukları da, APK’da ve staj 
kılavuzlarında detayları ile 
tanımlanmış ve bilinir hale 
getirilmiştir.  

• “İntörn Yönergesi” yürürlüğe 
girmiştir. 

• Dönem IV başlangıcında, “Transition 
to Clinical Settings” Stajı’nda klinik 
eğitim ortamındaki görev ve 
sorumlulukları hakkında 
bilgilendirilmektedirler. 

4.3 Öğrenci temsiliyeti 
Soru Cevap 

Sizce öğrenciler eğitimle ilgili konularda 
söz sahibi mi? Biraz açıklar mısınız? 

 

• Her dönemde, sınıftaki öğrencilerle 
iletişim, bir “Öğrenci Temsilcisi” 
aracılığı ile yürütülür.  

• Dönem koordinatörleri ve Fakülte 
Öğrenci İşleri ile iletişim, web 

APK’larda, 
Dönem Bası “Acılıs 

Dersleri”nde, 
“Klinik Stajlara Gecis 

Dersi”nde, 
“Staj Kılavuzları”nda, 

“Intern Yonergesi”nde, 
Web sitesinde 
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üzerinden iletilen duyuruların sınıfta 
yeniden duyurulması, öğrenci 
taleplerinin yönetime iletilmesi, sınıf 
temsilcilerinin başlıca görevleridir. 

• Sınıf temsilcileri, Koordinatörler 
Kurulu’nun toplantılarına davet 
edilmekte, yıl boyu alınan geri 
bildirimlerin yanı sıra bu toplantılarda 
program ve işleyişle ilgili görüş ve 
önerileri alınmaktadır. 

• Ayrıca, eğitim örgütlenme şemasında 
yer alan tüm üst kurullarda (Program 
Geliştirme Üst Kurulu, Müfredat 
Kurulu, Ölçme Değerlendirme 

Kurulu), birer “Öğrenci Üye” 
bulunmaktadır.  

4.4 Öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri 
Soru Cevap 

Öğrenciler size kolaylıkla ulaşabilir mi? 
Danışmanlığınızdan yararlanıyorlar mı? 
Daha fazla nasıl yararlanabilirler? 

• Danışmanlık sistemi, akademik 
program kitapçıklarında (APK) yer alan 
işleyiş ve 
esaslara göre 
devam 
etmektedir. 
Öğrencilere ilk üç 
dönemde Temel Bilimler, son üç 
dönemde ise Klinik Bilimler Anabilim 
Dallarından öğretim üyeleri danışman 
olarak atanmaktadır. Her yıl yenilenen 
Akademik Program Kitapçıklarında ve 
web sitesinde (med.yeditepe.edu.tr) 
danışman listeleri bildirilmektedir.  
Ayrıca öğretim üyelerine öğretim yılı 
başında koordinatörlükler tarafından 
Öğrenci İşleri vasıtasıyla gönderilen e-

Ögrenci 
Danısmanlıgı 

Ogrenci/Sınıf 
Temsilcileri, 

Ogrenci Uyeler 
 
 

18 



postalarla işleyiş hatırlatılmakta, güncel 
listeler ve Akademik Danışmanlık 
Formu iletilmektedir. Öğrencilere de 
danışmanlık sistemi hakkında dönem 
açılış derslerinde bilgilendirme 
yapılmaktadır. 

• Öğrencilerin her yarıyılda 
danışmanlarını en az iki kez görmeleri 
istenmektedir. Bu görüşmelerde 
Akademik Danışmanlık Formu’nun 
doldurularak hem öğretim üyesi hem 
de öğrenci tarafından imzalanması 
istenmektedir. Öğretim üyeleri bu 
formları kendileri dosyalamaktadır. 
Dönem 1, 2 ve 3’te öğrencilerin 
devamsızlık ya da akademik başarısında 
düşme gibi durumlarda 
koordinatörlüklerce ilgili danışman 
öğretim üyesi bilgilendirilmekte ve 
öğretim üyesinin öğrencilerle 
görüşmesi sağlanmaktadır.   
• Danışmanların rehberlik yapacakları 

konular; 
Öğrencileri; 
a) üniversite, fakülte ve dış çevre 
olanakları hakkında, 
b) Dersler konusunda , 
c) Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
hakkında bilgilendirir, 
 
Öğrencilerin; 
d) derslerdeki devam ve başarı 
durumlarını izler, bu konuda dönem 
koordinatörlüğünden gelen e-mailleri 
değerlendirir, 
e) başarısızlıklarının nedenlerini 
araştırır ve bu nedenlerle başa çıkmak 
konusunda onlarla işbirliği yapar, 
f) gerekli hallerde psikolojik danışma ve 
rehberlik hizmetleri almaları 
konusunda üniversite bünyesindeki 
rehberlik servisine yönlendirir, 
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g) yaşam boyu öğrenme alışkanlığını 
kazanmalarına katkıda bulunur 
Öğrencilere; 
h) Meslek ve kariyer planlaması 
konusunda yardımcı olur, 
ı) Mesleki duyarlılık, meslekte el verme, 
aydın duyarlılığı, meslektaşlarla ilişkiler, 
etik, hekimlik bilinci gibi tutum 
kazandırma hedeflerine yönelik rol 
model oluşturur, 
j) Mesleki ve genel kültürün 
geliştirilmesine katkıda bulunur ve yeni 
ufuklar kazandırır   

4.e Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar 
Soru Cevap 

Öğrencilere sağlanan sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif olanaklar nelerdir? 
Yararlanıyorlar mı? Daha fazla nasıl 
yararlanabilirler? 

• Kampüste öğrencilere sosyal, kültürel,  
sanatsal sportif 
olanaklara eşit 
erişim fırsatı 
sunulmaktadır. Tıp 

Fakültesi 
derslerinin sürdürüldüğü tüm binalarda 
kafeterya ve restoranlar 
bulunmaktadır. Açık havada bulunan 
futbol sahası, yüzme havuzu, 
basketbol, voleybol alanları ve tenis 
kortlarının yanı sıra kapalı alanda da 
basketbol/voleybol sahası ve yüzme 
havuzu bulunmaktadır.   

• Öğrencilerin 
tümü Tıp 
Kulübü ve 
YÜTBAT - 
Yeditepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel 
Araştırmalar Topluluğu’nun doğal 
üyeleridir. Tıp Kulübü şemsiyesi altında 
Tıp Öğrencileri Birliği (TÖB, eski adı ile 
TurkMSIC) ve EMSA - European 
Medical Student Association 
tarafından gerçekleştirilen tüm sosyal 
etkinliklere gönüllülük esasına göre 

Sosyal 
imkânlar 

Ögrenci 
Kulüpleri 
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katılmaktadırlar. Her yıl dönem başında 
Dönem I öğrencilerine yapılan açılış 
dersinde Tıp Kulübü ve YÜTBAT 
başkanları da birer konuşma ile 
etkinliklerini tanıtmaktadırlar.   

• Öğrenciler sadece Tıp Kulübü ya da 
YÜTBAT’a  değil, 

üniversite 
bünyesinde 

bulunan tüm 
kulüplere üye 

olabilme şansına sahiptir. Üniversitede 
Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 
düzenlenen tüm etkinliklere (resim, 
fotoğraf sergisi, tiyatro oyunları vb) 
tüm öğrenciler katılabilmektedir. 
 

4.f Ulusal ve uluslararası değişim fırsatları 
Soru Cevap 

Fakültenin ulusal ve uluslararası değişim 
fırsatları ve öğrencilerin yararlanma 
durumu konusunda ne düşünüyorsunuz?   

• Fakülte, öğrencilerinin yurt içi ve 
yurt dışı değişim programlarına 

katılımını 
özendirmektedir. 

Erasmus 
değişimlerine 

katılım konusunda 
özellikle Dönem 4 - 6 öğrencilerinin 
değişimini özendirirken, Dönem 1 -3 
öğrencilerinin IFMSA - International 
Federation of Medical Student 
Association değişim programlarına 
katılım sağlayabilmesi amacı ile her 
yıl çok sayıda yabancı öğrenciye 
ücretsiz yurtta kalma ve yemek 
olanakları sunmaktadır. 

4.g Öğrencilerle sürekli ve düzenli iletişim 
Soru Cevap 

Fakülte yönetimi ve öğrenci işlerinin 
öğrencilerle iletişim ortamı ve olanakları 

• Öğrenciler ile ilgili tüm duyurular 
med.yeditepe.edu.tr, sınıf temsilcisi 
ve öğrenci işleri pano duyuruları ile 
yapılmaktadır.  

YÜTBAT 

Ögrenci 
degisim 

programları 
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konusunda bilginiz var mı? Bu konudaki 
düşünceniz nedir? 

• Öğrenci bilgi sistemi (OBS) 
üzerinden öğrencilerin notlarını 
içeren öğrenci karneleri öğrencilere 
duyurularak gerçekleştirilmektedir. 

• Akademik Program 
Kitapçıkları’ndan da izleneceği 
üzere, her komite ve staj 

sonrasında, 
Program 

Değerlendirme 
Oturumları   

(Program 
Evaluation 

Sessions) gerçekleştirilmektedir. Bu 
oturumlarda komite ya da staj ile 
ilgili geribildirim alınmakta, komite 
ya da staj sonu sınavı öğretim üyeleri 
ve öğrencilerin katılımı ile gözden 
geçirilmektedir.  Konuyla ilgili ilgili 
bilgiler ayrıntılı olarak Akademik 
Program Kitapçıklarında yer 
almaktadır. Ek olarak ders 
programlarında Program İyileştirme 
Oturumları da (Program 
Improvement Session) 
bulunmaktadır. Söz konusu 
oturumların amacı eğitim 
programında yapılan iyileştirmelerin 
öğrenciler ve 
öğretim üyeleri 
ile 
paylaşılması, 
iyileştirme 
sürecinden tarafları haberdar etmek 
ve sürece katılımlarını sağlamaktır. 
Program İyileştirme Oturumları ile 
ilgili bilgiler Akademik Program 
Kitapçıklarında yer almaktadır. 

Ögrenci 
degisim 

programları 

Program 
Degerlendirme 

Oturumları 
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• Her komite ve staj sonrasında alınan 
geribildirim 

anketlerine ek 
olarak, Dönem I, II 
ve III’te yarıyıl 
sonlarında da geri 

bildirim anketleri ile öğrenci 
görüşleri alınmakta, alınan 
geribildirimler öncelikle Dekanlıkla 
paylaşılmakta, daha sonra da 
Koordinatörler Kurulu, Müfredat 
Kurulu ve Ölçme Değerlendirme 
Kurulu’na çalışma alanları ile ilgili 
raporlar gönderilmekte, yıl sonunda 
Anabilim Dalları ile gereğinde 
öğretim üyelerine ulaştırılmaktadır. 
Ayrıca ilgili kurullarda görüşülerek 
talepler değerlendirilmekte ve 
gerekirse değişiklikler 
uygulanmaktadır. PGK, ÖDK, MK, 
KK, Öz-Dk’da öğrenci katılımı 
sağlanmaktadır.  Güncellenen kurul 
ve komisyon üyeliklerinde 
öğrencilerin yanına (öğrenci üye) 
ibaresi eklenmiştir.  

• Mezuniyet töreni provasında mezun 
öğrencilerle birebir yüz yüze 

görüşmelerle 
mezuniyet sonrası 

anketi 
yapılmaktadır.  

Yedi temel 
yetkinlik alanında 47 program 
çıktısına ilişkin her öğrencinin öz 
yeterlilik algısı bu anketlerle 
değerlendirilmektedir. Anket 
sonuçları Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 
(TEAD) tarafından 
değerlendirilmektedir. Mezun 
anketlerinin sonuçları ve yıllar 
içindeki değişimleri Program 
Değerlendirme Kurulu’nda 
görüşülerek değerlendirmekte ve 

Ögrenci     
geri 

bildirimleri 

Mezun 
anketi 
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ilgili birimlerle paylaşılmak üzere 
Dekanlığa gönderilmektedir. 

 
 

5. Program Değerlendirme 

5.a Program değerlendirme sisteminin yapısı 
Soru Cevap 

Eğitimin uygulanması, iyileştirilmesi için 
sizden görüş isteniyor mu? Nasıl? 
Önerileriniz hayata geçiriliyor mu? 

• Her komite ve staj sonunda öğretim 
üyelerinden 

yapılandırılmış 
formlar vasıtasıyla 

geribildirim 
alınmaktadır. Her 

komite ve staj sonunda program 
değerlendirme oturumları 
yapılmaktadır. Komite sonu ve staj 
sonu raporlarında yaşanan 
aksaklıklara, görüş ve önerilere yer 
verilmektedir. 

• Geribildirim anketleri TEAD 
tarafından raporlandıktan sonra 
Program Değerlendirme Kurulunda 
görüşülüyor ve ilgili Kurullara (PGK, 
KK, MK, ÖDK) gerektiğinde anabilim 
dalları ve öğretim üyelerine 
bildiriliyor. 

• 5.b Program değerlendirme sonuçlarının kullanımı 
Soru • Cevap 

Programın değerlendirilmesi 
kapsamında alınan öğrenci görüşleri 
konusunda bilginiz oluyor mu? Nasıl? Bu 
çerçevede neler yapılıyor? 

• Kurullarda, kurulun görev ve yetki 
alanına giren geribildirimler öğretim 
üyeleri ile paylaşılıyor. Ayrıca 
anabilim dalı ile ilgili geribildirim 
olunca bu da anabilim dalına 
gönderiliyor, ÖÜ ile ilgili bir 
geribildirim olursa bu da bana kişisel 
olarak iletiliyor. Koordinatörler 
kurulunda öğrenci geri bildirimleri 
tartışılıyor. 

  Geri 
bildirimler 
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Son birkaç yıl içinde eğitim 
programınızda, ders ve uygulamalarda, 
sınavlarda herhangi bir değişiklik oldu 
mu? Kısaca açıklar mısınız? 

• Dönem 1, 2 
ve 3’e 
Seçmeli 
Dersler 
eklendi, 
toplam 17 Seçmeli Ders var. 

• Dönem 1 ve 2’ye PDÖ oturumları 
eklendi.  
• Dönem 2’de 
komite sıralaması, 
Dönem 3’te komite 

sayıları değişti (8 komite 6 
komiteye indi).  

• Dönem 4’te Kadın Doğum ve Genel 
Cerrahi Stajlarından birer hafta 
alınarak Acil Tıp stajı eklendi.   

• Dönem 6 Kırsal Hekimlik Rotasyonu 
içine Afet Hekimliği ile ilgili konular 
eklendi.   

• Dönem 6’da bu yıl “öğrenci 
merkezli, 
semptom 
temelli 
öğrenme” 
oturumları 

eklendi. 
• Dönem 4’te Dahiliye, Pediyatri ve 

Kadın Doğum’da teorikler dersler 
stajın ilk yarısına bloklanarak pratik 
dersler teorikler görüldükten 
sonraya aktarıldı.  

• Dönem 
VI’da 
“İntern 
karnesi  ve 
yeterliğe 
dayalı intern değerlendirme” 
uygulamasına geçildi. 

• Dönem 4 Dahiliye Stajında 
Yapılandırılmış Sözlü Sınav 
uygulamasına geçildi. 

  Egitim  
programında  

yapılan  
iyilestirmeler 

  Intern 
Karnesi 

  Seçmeliler 

  PDÖ 

  Semptom 
temelli 

ögrenme 
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• Dönem 4 
Pediyatri 
Stajında 
OSCE ile 

değerlendirme başladı. 
• Bu yıl Dönem 1’den başlamak üzere 

geçme 
notu 60’a 
çıkarıldı. 

 
 

6. Akademik Kadro 

6.a Akademik Kadro Politikası 
Soru Cevap 

Anabilim Dalları ve bölümlerde 
akademik kadroda dengeli dağılım 
var mı? Kadro almada problem 
yaşıyor musunuz?  

• YÜ Tıp Fakültesi 
Akademik Kadro 
planları,  daha önceki 
yıllarda da yapıldığı 
şekliyle fakültenin 
eğitim yükü ve iş 

yükü analizleri yapılarak belirlenmeye 
devam etmektedir. Bu analizler 
yapılarak, öğretim üyesi başına düşen 
öğrenci sayısı, açılması planlanan ve 
açılan yeni programlar, sürekli eğitim 
programları, araştırma ve sağlık hizmet 
yükleri, yönetsel ve idari kadro 
gereksinimleri dikkate alınarak öğretim 
elemanı sayıları artırılmaktadır. 

Geçme  
notunun 60’a  
çıkarılması 

  ÖÜ is yükü 
analizi 

Yapılandırılmıs 
Sözlü Sınav 
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Fakültenizde uygulanan akademik 
atama yükseltme kriterleri hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

• Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi, 
12.02.2016 tarihinde yenilenerek 
yürürlüğe 
girmiştir. 
Bu 
yönerge; 
Yeditepe 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 
Hazırlama Komisyonu tarafından 
yenilenmiş olup, söz konusu komisyon 
birisi Tıp Fakültesi Dekanı olmak üzere 3 
kişiden oluşturulmuştur.  

• Bu yönergede öğretim elemanlarının 
atama ve yükseltilmeleri sırasında 
belirtilen kriterlerde puan ve akademik 
yayınların indeksleri daha önceki 
yönergeye kıyasla daha yüksek 
tutulmuştur.  

• Başvurusunu yapan, Yönergemizdeki 
kriterleri karşılayan Öğretim Üyesi 
adaylarının dosyaları Fakültemiz 
Yönetim Kurulu’nca belirlenen 
“Akademik Değerlendirme Komisyonu” 
tarafından değerlendirilir. Uygun 
görülenler ayrıca Fakültemiz Yönetim 
Kurulu’nca belirlenen Yabancı Dil 
Sınavı’na tabi tutularak başarılı oldukları 
takdirde ilgili kadroya atanırlar. Ayrıca; 
YÖK kararı gereğince İngilizce eğitim 
veren üniversitelere akademisyen olarak 
atanabilmek için gerekli dil puanı sınırı 
(YDS, YÖKDİL) 80’e yükseltilmiştir. 

• Tüm bu süreçlerin yanında Fakültemizin 
kendi geliştirdiği 
“Deneme Dersi” 
uygulaması da 

sürmektedir. 
Akademisyen ihtiyacını 
karşılamak üzere 

  YÜTF ÖÜ’ne  
Atanma  

Yükseltme  
Yönergesi 

  Deneme  
Dersi 
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zaman zaman çeşitli üniversitelerden 
akademisyenler deneme dersleri vermek 
üzere davet edilmektedir. Deneme 
derslerinin yapılacağı tarih ve yer 
bilgisinin yer aldığı duyurular Fakültemiz 
akademisyenlerine iletilmektedir. 
Verilen dersler Fakültemiz yönetim 
kadrosu ve öğretim üyeleri tarafından 
dinlenmektedir. Ders sunumları 
Fakültemiz Yönetim Kadrosunca 
değerlendirilmektedir. Değerlendirme 
sonucu uygun görülenler fakültemizdeki 
boş kadrolar için davet edilmekte ve 
atanmaktadır. 

Fakültenizde öğretim üyelerinin 
eğitsel performansları nasıl 
değerlendiriliyor?  

• Akademik kadronun görev ve 
sorumluluklarının denetimi 2547 sayılı 
kanunun 36. maddesinde belirtildiği gibi, 

Rektör, Dekan ve AD/BD başkanları 
tarafından yapılmaktadır. Fakültemizde 
akademik kadroların görev ve 
sorumluluklarını yerine getirip 
getirmediklerinin düzenli olarak izlemesi 
ve değerlendirmesi devam etmektedir. 
Her yıl Rektörlüğümüzün duyurusu ile 
Akademik Değerlendirme Sistemi’ne 
(ADS) erişim sağlanarak; tam zamanlı 
akademik personelin ilgili yıl içinde 
gerçekleştirdikleri eğitim ve proje 
faaliyetleri, bilim, toplum ve kuruma 
hizmet alanlarındaki çalışmalarına ilişkin 
bilgi girişlerinin yapılması 
sağlanmaktadır. 

• Akademik Değerlendirme Sisteminin 
yenilenmesiyle birlikte; Tıp Fakültesinin 
akademik kadrolarının akademik ve 
eğitsel performanslarının 
değerlendirilmesi için tıp fakültesine 

  Akademik  
Performans 

Degerlendirmesi 
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özgü değerlendirme kriterleri 
eklenmiştir.  

• Üniversitemizde ve dolayısıyla 
Fakültemizde öğretim üyelerinin 
akademik performansları her yıl 
değerlendirilmekte ve sonuçlara göre en 
yüksek puanı alan ilk üç sıraya yerleşen 
akademik personelimiz 
ödüllendirilmektedir. Yeditepe 
Üniversitesi’nde akademik, eğitsel ve 
idari faaliyetleri değerlendirilerek ödül 
almaya hak kazanan akademisyenler 
ödüllendirilmektedir. Bu 
değerlendirmede dereceye giren 
akademisyenler ödüllerini her yıl 
düzenlenen “Akademik ve İdari Personel 
Ödül Töreni”nde almaktadırlar.  Bu 

uygulama 
Üniversite 
genelinde 

bir aidiyet 
ve 

motivasyon sağlamakta olup, her yıl 
düzenli bir şekilde sürdürülmektedir. 

• Diğer yandan üniversitemizde, 
akademisyenler tarafından yapılan 
çalışmaların ulusal ve uluslararası 
düzeyde yayınlanmasını teşvik etmek için 
akademik yayınlar da her yıl 
değerlendirilmekte ve 
ödüllendirilmektedir. Her yılın ilk ayında 
gerekli duyuru yapılmakta ve 
akademisyenler ilgili başvuru formunu 
online olarak doldurarak teşvik ödülü 
almak için başvuruda bulunmaktadırlar. 

6.b Akademik kadronun sürekli mesleksel gelişimi 
Soru Cevap 

 Ödüllendirme 
ve tesvik 
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Öğretim üyelerinin eğitim 
becerilerini geliştirmek amacıyla 
düzenlenen eğitim programlarına 
katılım durumu nasıl? Programların 
niteliğini geliştirmek ve katılımı 
özendirmek için neler yapılıyor? 

• Fakültemizde eğitici gelişimi kurslarına 
katılımı istenmekte ve sağlanmaktadır. 
Bu eğitimler için, her yıl yeni atanan 
öğretim üyeleri ve diğer öğretim üyeleri 
arasından henüz eğitim almamış olanlar 
belirlenerek, Dekanlığın organizasyonu 
ile eğitimler 
düzenlenmektedir. 
Bu eğitimler Tıp 
Eğitimi Anabilim Dalı  
(TEAD) tarafından 
düzenlenerek verilmektedir. Eğitimlerin 
sonunda kursiyerler dekanlık tarafından 
sertifikalandırılmaktadır. 

• 2015-2019 yılları arasında 3 kez 
düzenlenen Yeditepe 
Üniversitesi Eğitici 
Gelişimi Programı 
(YEGEP) modüllerine 70’e 

yakın öğretim üyesi katılmış olup, bu 
öğretim üyelerinden tüm üniteleri 
tamamlayan 57’si “YEGEP Temel Düzey 
Eğitici Eğitimi Sertifikası” almaya hak 
kazanmıştır. Ünitelerin herhangi birine 
çeşitli sebeplerden katılamayan öğretim 
üyelerimiz “YEGEP Katılım Belgesi” almış 
olup, katılmadıkları üniteleri bir sonraki 
dönemde telafi etmeleri durumunda 
sertifika almaya hak kazanacaklardır. 

• Fakültemize yeni başlayan 
akademisyenlerin ve daha önce 
eğitimlere katılamamış 
akademisyenlerimizin takip eden yılda 
gerçekleştirilecek YEGEP’e katılması için 
gerekli duyurular öğretim yılı başında 
yapılıp, başvurular alınmaktadır.  
Başvurular alındıktan sonra gönüllü 
olarak bu eğitime katılmak isteyenlere 
Dekanımız tarafından e-posta ile geri 
dönüş yapılarak, ekte gönderilen 
"YEGEP Başvuru-Kayıt, Formu" 
doldurularak Dekanlığa elektronik olarak 
iletilmesi istenmektedir.  Formun amacı 

  TEAD 

  YEGEP 
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kayıt işlemlerini tamamlamak, kurs 
katılımcılarını tanımak ve bu yolla durum 
ve ihtiyaç değerlendirmesi yapmaktır. 
Aynı e-postada YEGEP süreci;  YEGEP 
ünitelerinin zamanlaması; YEGEP'in 
amacı; YEGEP için önemli tarihlerin ne 
zaman duyurulacağı ve eğitimin sonunda 
YEGEP Sertifikalandırma’sının hangi 
kriterlere göre yapılacağı 
açıklanmaktadır. 

• Fakültemizde Öğretim Üyelerimizin 
mesleki gelişimlerini desteklemek 
amacıyla  çok sayıda sürekli mesleksel 
gelişim etkinliği düzenlemektedir. 
Aşağıda sayılan bu etkinlikler planlı ve 
kurumsal bir çerçevede 
uygulanmaktadır. 

• YEGEP Eğitici Gelişimi Seminerleri 
• Dekanlık Tarafından Düzenlenen 

Seminerler 
• Multidisipliner Olgu Sunumları 

• Hipofiz Çalışma 
Grubu Toplantıları 
• Koşuyolu İhtisas 
Hastanesi Seminerleri 
• Sempozyumlar  

• Yüksek Lisans ve Doktora Programları 
• Meslek İçi Eğitim Toplantıları (Göz 

Hastalıkları AD) 
• Deney Hayvanları Kursu 
• Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK için 

Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve 
Yürütme Uygulamalı Eğitimi 

• Üniversitemiz Bilgi Merkezi ile Birlikte 
Yürütülen Eğitimler 

• Sürekli Eğitim Merkezi Tarafından 
Düzenlenen Eğitimler 

• Diğer Kurslar ve Eğitimler 

En son hangi mesleksel gelişim 
eğitimine katıldınız? Fakülteniz, 
sürekli mesleksel gelişim 

• Üniversitemiz; Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyelerinin eğitici gelişimi ve diğer 
bireysel, sürekli mesleksel gelişim 
etkinliklerine katılmaları için idari ve 

  Sürekli 
mesleki 
gelisim 
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etkinliklerine katılımınızı destekliyor 
mu? 

ekonomik desteği kurumsal bir 
çerçevede sunmaktadır. 

• YEGEP çerçevesinde düzenlenen 
çerçevesinde Eğitici Eğitimlerine 
katılımlar için akademisyenlerimize 
gerekli idari izinler sağlanmaktadır. Bu 
eğitimlere katılım ücretsizdir.  

• YÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü eğitim 
programında bulunan yüksek lisans ve 
doktora programlarına 
akademisyenlerimizin katılımı kurumsal 
bir çerçevede desteklenmektedir. Bu 
programlara devam etmek isteyen 
akademisyenlerimize program 
ücretlerinde %50 indirim yapılarak ve 
derslere ve diğer bilimsel faaliyetlere 
katılım için gerekli izinler verilmektedir. 
Bunun yanı sıra Üniversitemizde 
düzenlenen ancak ücreti olan kurslara 
(Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 
Eğitim Kursu gibi)  akademisyenlerimize 
%50 indirim uygulanmakta ve gerekli 
izinler verilmektedir.  

• Kurumumuz Kongre ve kurs katılımlarını 
ve diğer mesleki etkinlikleri kurumsal bir 
çerçevede desteklemektedir. 
Akademisyenlerin bilimsel seyahat 
destek başvuruları bazı kriterler 
çerçevesinde ve gerekli ekler ile “Fakülte 
Yönetim Kurulu” toplantılarında ön 
değerlendirme ve belge kontrolü 
yapıldıktan sonra Proje Yönetim Ofisi 
aracılığıyla Rektörlük Makamına 
sunulmaktadır. Proje Yönetim Ofisi 
Üniversitemiz öğretim elemanlarının 
kongre, konferans, sempozyum vb. 
bilimsel etkinliklere katılım masraflarının 
karşılanması konusunda koordinasyonu 
sağlamaktadır. Destek talepleri 
belirlenmiş kriterler çerçevesinde 
değerlendirilerek Rektörlük Makamı 
tarafından onaylanmakta veya kabul 
edilmemektedir. (Bkz. Bilimsel Seyahat 
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Başvuruları Kriterleri 2019;  Kongre 
Destek Talebi Değerlendirme Yazı 
Şablonu). 

• Kongre, konferans, sempozyum vb. 
bilimsel etkinlikler dışında Dekanlar 
toplantısı, çalıştaylar, sağlık turnesi, 
UTEAK toplantısına katılımlar 
desteklenmektedir. 

 
7. Altyapı ve Olanaklar 

7.1 Alt yapı ve eğitsel olanaklar 
Soru Cevap 

Fakültenin sağladığı eğitim kaynak ve 
olanaklarından memnun musunuz? 
Yeterli ya da yetersiz bulduğunuz 
noktaları biraz açıklayabilir misiniz?  

• Yeditepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nde eğitim ortamı, eğitim 
programımızın amaçladığımız şekli 
ile uygulanabilmesi için hem öğretim 
elemanları hem de öğrenciler için 
yeterli olacak biçimde planlanmıştır.  

• Fakültemiz, eğitim programının 

   
 

• YÜ 26 Ağustos 
Yerleşkesi, 

• YÜ Kozyatağı 
Hastanesi, 

• YÜ Koşuyolu Hastanesi, 
• YÜ Göz Merkezi, 

• YÜ Bağdat 
Caddesi Polikliniği, 

• YÜ Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp 

Merkezi, 
• YÜ Genetik 

Tanı Merkezi, 
• YÜ Doku Tipleme 

Laboratuvarı 
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yapısı, özellikleri ve öğrenci sayısına 
uygun şekilde yukarıdaki eğitim 
yerleşke, hastane ve merkezlerinde, 
eğitim programımıza uygun büyük 
ve küçük gruplarda eğitim 
etkinlikleri için kullanılan amfi, 
derslik, seminer odası ve öğrenci 
laboratuvarları gibi alt yapı ve 
olanaklara sahiptir; öğrencilerin 
hekimlik bilgi, beceri ve 
uygulamalarında yeterli deneyim 
kazanmalarını sağlayacak klinik 
eğitim ortamlarını sağlamaktadır. 

 

Eğitim araçları ve öğrenme kaynakları 
sağlanması-sürdürülmesinde herhangi 
bir sorun yaşıyor musunuz? Nasıl 
çözümlüyorsunuz? 

• Eğitim araçları ve öğrenme 
kaynakları sağlanması-
sürdürülmesinde herhangi bir sorun 
yaşanmamaktadır. 

• Tıp Fakültesi’nde eğitimin ilk üç 
yılında teorik ve 
pratik derslerimiz 
26 Ağustos 

Yerleşkesi’ndeki 
kampüsümüzde 

(125 bin metrekare alan üzerine 
kurulu ve 223 bin metrekare kapalı 
alanda kurulmuş) tüm sınıf 
öğrencilerinin katılımıyla 
yapılmaktadır. Tüm teorik derslerin 
yürütüldüğü Tıp Fakültesi Eğitim 
Birimleri’nin bulunduğu 
kampüsümüzde Dönem I, II ve III için 
eğitim programının yapısına uygun 
büyük grup etkinlikleri için 
kullanılan, her biri sırasıyla 120, 108 
ve 108 öğrenci kapasiteli 3 amfimiz 
bulunmaktadır. Tüm 
dersliklerimizde öğrencilerimizin 
eğitimi için ihtiyaçları olan beyaz 
tahta, projeksiyon cihazları, 
bilgisayar, kablolu internet erişimi 
ve ses düzeni mevcuttur. Tıp 
eğitimimizde PDÖ gibi öğrenen 

  26 Agustos 
Yerleskesi 
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merkezli yaklaşımların uygulamaya 
konulmasıyla öğrencilerin 
kullanımına sunulan öğrenme 
kaynakları zenginleştirilmiştir. 
Rektörlük ile işbirliği yapılarak tam 
donanımlı bir PDÖ uygulaması için 
gerekli olan fiziki ve teknik olanaklar 
tam olarak sağlanmaktadır. PDÖ 
eğitimleri için Dönem I’de 12, Dönem 
II’de 11 adet küçük grup çalışması 
yapılmaktadır. Bu çalışmalar için Tıp 
Fakültesi ve 2 dakika yürüme 
mesafesindeki Ticari Bilimler 
Fakültesi kullanılmaktadır. 
Rektörlük ile işbirliği yapılarak PDÖ 
uygulaması için gerekli olan fiziki ve 
teknik olanaklar (salon, tıp sözlüğü, 
beyaz tahta, kalem, bilgisayar, 
projeksiyon aleti, internet) 
sağlanmaktadır. Yeditepe 
Üniversitesi’nin İnan Kıraç 
Konferans Salonu (1000 kişilik), 
Üzeyir Garih Salonu (100 kişilik), 
Yeşil Salon (100 kişilik), Mavi Salon 
(110 kişilik), Tıp Fakültesi 6. kat 
ilkyardım odası, Tıp Fakültesi 6. kat 
Dekanlık toplantı odası seminer ve 
sınavlar için kullanılmaktadır. 
Bunlara ek olarak kampüsümüzde 
bu yıl inşa edilen ve 2019-2020 eğitim 
yılında Tıp Fakültesi dersleri için 
kullanılan 132 öğrenci kapasiteli tam 
donanımlı (Akıllı tahta, beyaz tahta, 
kalem, bilgisayar, projeksiyon aleti, 
internet) bir amfi de bulunmaktadır. 

• Dönem IV, V ve VI öğrencilerimiz Tıp 
Fakültesi 

eğitimlerine 
Yeditepe 

Üniversitesi 
Kozyatağı 

Hastanesi, Yeditepe Üniversitesi 
Koşuyolu Hastanesi, Yeditepe 

  Saglık 
Merkezlerimiz 
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Üniversitesi Göz Merkezi, Yeditepe 
Üniversitesi Bağdat Caddesi 
Polikliniği eğitim hastanelerimizde 
devam etmektedir. 

Eğitim kaynak ve olanakları açısından 
fakültenizin güçlü ve zayıf yönleri 
nelerdir? 

• Üniversitemiz Bilgi Merkezi 1996 
yılında kurulmuş olup, 6506 m2 
alanda, 524 oturma kapasitesi ve bir 
adet fakülte kütüphanesi ile 
üniversitemizin enstitü ve 
fakültelerinin eğitim-öğretim 
alanlarındaki ihtiyaçlarına göre, 
yapılan araştırmaları destekleyerek 
basılı ya da elektronik materyaller ile 
tüm araştırmacılara hizmet 
vermektedir. Bilgi Merkezi hafta içi 
24 saat, hafta sonu 10.00-23.00 
saatleri arasında hizmet 
vermektedir (Çalışma saatleri 
rektörlükçe onaylanan özel 
durumlarda değiştirilebilmektedir). 

Klinik eğitim için hasta çeşitliliği ve sayısı 
yeterli mi? Uygun hasta bulunamadığı 
durumlarda ne yapıyorsunuz? 

• Klinik eğitim için hasta çeşitliliği ve 
sayısının yeterli olduğunu 
düşünmekteyiz. Uygun hasta 
bulunamadığı durumlarda 
öğrenciler vakaları dosya üzerinden 
tartışmakta semptoma dayalı 
multidisipliner tartışmalar 
yapmaktadırlar.  

 
• Dersi veren öğretim üyesinin 

çalıştığı hastaneye bağlı olarak; 
Dönem 4 için Kozyatağı 
Hastanesinde konferans salonu (100 
kişilik) pediyatri, dahiliye, kadın 
doğum stajları için ve  Koşuyolu 
hastanesi konferans salonu (120 
kişilik) dahiliye, genel cerrahi ve kalp 
damar cerrahisi stajları için 
kullanılmaktadır. Konferans salonu 
bir ara kapı ile bölünerek 80 ve 40 
kişilik iki ayrı etkinlik/ders için 
kullanılabilme olanağına sahip hale 
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gelmektedir. Dersi veren öğretim 
üyesinin çalıştığı hastaneye bağlı 
olarak Dönem 5 için Kozyatağı 
Hastanesinde konferans salonu (100 
kişilik) ve  Koşuyolu hastanesi 
konferans salonuna ek olarak 
Bağdat Caddesi polikliniği dersliği, 
Balmumcu Hastanesindeki derslik, 
klinik farmakoloji için rektörlük 
binasındaki yeşil (100 kişilik) ve mavi 
salonlar (110 kişilik) ve adli tıp stajları 
için anatomi çizim odası (70 kişilik) 
kullanılmaktadır. Tüm dersliklerde 
beyaz tahta, bilgisayar, ekran, 
projeksiyon cihazı, internet 
bağlantısı ve ses düzeni gibi alt yapı 
donanımları bulunmaktadır. 

• 7.2 Mali olanaklar 
Soru • Cevap 

Sizce fakülteniz eğitim programı ile 
altyapı ve olanaklarının sürdürülmesi, 
değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve 
iyileştirilmesi için mali kaynak yaratıyor 
mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

• Yeditepe Üniversitesi sahip olduğu 
üniversite bütçesi ile Tıp 
Fakültesinde tıp eğitiminin 
desteklenmesi amacıyla yeni fiziksel 

ortamların ve 
eğitim 

koşullarının 
hazırlanması, 

eğitim araç-
gereçleri, sarf ve laboratuvar 
malzemeleri ve bilgi kaynaklarının 
sağlanması konularında Tıp 
Fakültesini desteklemektedir. 
Eğitim programıyla altyapı ve 
olanaklarının sürdürülmesi, 
değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve 
iyileştirilmesi için gerekli mali kaynak 
oluşturulmakta ve ihtiyaca yönelik 
olarak etkin kullanımı 
sağlanmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK, 
Avrupa Birliği ve Kalkınma Bakanlığı 

  Mali 
olanaklar 
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projeleri ile altyapının 
desteklenmesi sağlanmaktadır. 

• Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 
her yıl öğretim üyelerinden talep 
ettikleri cihazlar, kitaplar, 
kütüphanede erişime açık olmasını 
istedikleri kaynaklar hakkında süreli 
bir geri bildirim talebi 
göndermektedir. 

• Tüm öğrenci laboratuarları ile ilgili 
malzeme ve ek istemler öğretim yılı 
öncesinde bölümlerce Tıp Fakültesi 
Dekanlığı’na yapılmaktadır. Özellikle 
Klinik ve Mesleki Beceri 
Laboratuvarı’nda eğitim amaçlı 
kullanılan maket ve modeller her yıl 
gözden geçirilerek ek maket/model 
talebinde bulunulmaktadır. 

• Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine 
ve yönettikleri kulüp ve 
derneklerine de yaptıkları akademik 
ve sosyal etkinliklerden dolayı 
gereken desteği vermektedir. Bu 
hususta rektörlükçe atanmış 
danışman bir öğretim üyesi 
gözetiminde Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin yönetiminde olan Tıp 
Kulübü rektörlük tarafından her yıl 
maddi ve idari olarak 
desteklenmektedirler. Bu kulüpler 
tarafından organize edilen ulusal ve 
uluslararası toplantılar için 
üniversite gerekli malzeme ve 
toplantı salonlarını tahsis 
etmektedir. 

• Üniversite yönetimi, tıp fakültesi 
eğitimine yönelik harcamaları 
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dekanlığın onayından geçme 
aşamasından sonra bir inceleme 
aşamasından geçirerek mali kaynak 
yaratmaktadır. 

 
 

8. Örgütlenme, Yönetim ve Yürütme 

8.1 Örgütlenme 
Soru Cevap 

Fakültedeki eğitim örgütlenmesi nasıl? 
Hangi kurul ve komisyonlardan 
oluşuyor? Destek birimler konusunda 
bilginiz var mı? Fakültedeki eğitim 
örgütlenmesi hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir? 

• İlk kez 2013 yılında oluşturulan,  
“YÜTF-MÖTEP 
Organizasyon 

Şeması” 
(Kitapçığın 

sonunda 
sunulmuştur.), 2016 ve 2019 
yıllarında güncellenmiştir. 
Organizasyon şemasında yer alan 
başlıca kurullarda ve komisyonlarda, 
TEAD ve öğrenci temsilcileri 
yaygındır. “Yeditepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği” ile kurulmuş olan ve 
eğitim programının 
yürütülmesinden sorumlu 
“Koordinatörler Kurulu” (KK) 
(güncel yapısı; Başkoordinatörlük, 
Dönem Koordinatörleri, Öğrenci 
Temsilcileri, TEAD temsilcileri, vd. 
üyeler) vardır. Buna ek olarak, 
“Müfredat Kurulu” (MK) ve “Ölçme 
Değerlendirme Kurulu” (ÖDK) 2011 
yılında kurulmuştur. 2013 yılında, 
“Araştırma Stratejileri Kurulu” 
(ASK) kurulmuştur. “Program 
Geliştirme Kurulu” (PGK), ilk kez 
2015 yılında, eğitimden sorumlu üst 
kurul niteliğinde oluşturulmuştur. 
“Program Değerlendirme Kurulu” 
(PDK) 2015 yılında oluşturulmuştur. 
“Öz Değerlendirme Kurulu” (ÖzDK), 

  Egitim Org. 
Seması 
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2016 yılından bu yana, kalıcı/sürekli 
kurul niteliğindedir. “YÜTF-MÖTEP 
392 Organizasyon Şeması”nın 2019 
güncellemesinde, “Eğitim Programı 
Entegrasyon Komisyonu”, “Erken 
Klinik Temas Komisyonu” ve 
“Topluma Dayalı Eğitim Komisyonu” 
da yer almaktadır. Ayrıca, “Dış 
Eğitim Kurumları İşbirliği 
Komisyonu” kurulmuştur. “YÜTF 
Eğitim Organizasyon Şeması”ndaki 
kurul ve komisyonların üye 
atamaları, her yıl 
güncellenmektedir. “Yönetmelik-
Yönerge Komisyonu” (YYK) 
tarafından, güncellenen “Çalışma 
Esasları”na (yönetsel unsurların 
görev tanımları, yetkileri ve genel 
işleyişleri) ek olarak, başlıca 
kurulların ve komisyonların “İşleyiş 
Esasları Belgeleri” hazırlanarak 
yürürlüğe girmiştir.  

Uygulama hastaneleri ve eğitim 
ortamlarında görev ve sorumluluklar 
tanımlanmış durumda mı? 

• Her öğrenim dönemi başında, 

öğrencilerle birlikte öğretim 
üyelerine de, Akademik Program 
Kitapçıkları (APK) dağıtılmaktadır. 
Böylece, tüm öğretim üyeleri, ders 
programı, takvim ve sınav takvimi 
hakkında bilgi sahibi olmakta, 
günlük akışı izleyebilmektedirler.  

• Akademik kadronun görev ve 
sorumluluklarının denetimi 2547 
sayılı kanunun 36. maddesinde 
belirtildiği gibi, Rektör, Dekan ve 
AD/BD başkanları tarafından 

  ÖÜ görev ve 
Sorumlulukları 

40 



yapılmaktadır. Fakültemizde 
akademik kadroların görev ve 
sorumluluklarını yerine getirip 
getirmediklerinin düzenli olarak 
izlemesi ve değerlendirmesi devam 
etmektedir. Her yıl 
Rektörlüğümüzün duyurusu ile 
Akademik Değerlendirme 
Sistemi’ne (ADS) erişim sağlanarak; 
tam zamanlı akademik personelin 
ilgili yıl içinde gerçekleştirdikleri 
eğitim ve proje faaliyetleri, bilim, 
toplum ve kuruma hizmet 
alanlarındaki çalışmalarına ilişkin 
bilgi girişlerinin yapılması 
sağlanmaktadır. 

• Her öğretim yılı başlangıcı 
öncesinde, YÜTF’nin protokol 
bağlamında eğitim ortamlarını 
kullandığı Sağlık Bakanlığı’na bağlı  
kurumlardaki eğitim sorumluları, 
Yeditepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne davet edilerek, karşılıklı 
görev ve sorumluluklar 
anlatılmakta, o yılın eğitim planı ve 
yapılacaklar konusunda bir toplantı 
yapılmaktadır. 

Fakültenizde eğitim kurul ve 
komisyonlarına, öğretim üyelerine ve 
öğrencilere sağlanan teknik ve 
sekreteryal desteğin yeterliliği 
konusunda ne düşünüyorsunuz? 

• Fakültemizde, eğitim yönetimi 
örgütlenmesine teknik ve 
sekreterlik desteği, Fakülte 
Sekreteri, Öğrenci İşleri Bürosu, Yazı 
İşleri Bürosu ve Dekanlık Sekreterliği 
tarafından sağlanmaktadır. Öğrenci 
işleri, Dekanlık ve Akademik 
Personel ofisleri ile aynı katta, 
yaklaşık 40 m2 bir alanda faaliyet 
göstermektedir. 
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• 8.2 Yönetim 
Soru • Cevap 

Fakültenizde mazeretsiz derse gitmeyen 
öğretim üyesine herhangi bir yaptırım 
uygulanıyor mu? 

• Fakültemizde mazeretsiz derse 
gitmeyen öğretim üyesi dönem 
koordinatörü tarafından dekanlığa 
bildirilmekte, dekanlık tarafından 
uyarılmakta ve savunması 
alınmaktadır. 

• 8.3 Yürütme 
Soru • Cevap 

Dersinizle çakışan bir toplantı için izin 
almanız gerektiğinde ders değişikliği için 
nereye başvurmanız gerekiyor? 

• Ders değişikliği için en az bir hafta 
öncesinde dönem 
koordinatörlüğüne yazılı olarak 
başvurulur. Dönem koordinatörlüğü 
gerekli düzenlemeleri yaptıktan 
sonra öğrenci ve öğretim üyelerine 
duyurusunu yapmaktadır. 

 
 

9. Sürekli Yenilenme ve Gelişim 

9.1 Sürekli yenilenme ve gelişim düzeneği 

9.2 Sürekli yenilenme ve gelişim alanları 
Soru Cevap 

Fakültenizdeki eğitimi yenileştirme ve 
iyileştirme çalışmalarının yeterliliği 
konusunda ne düşünüyorsunuz? 

• “YÜTF Stratejik Hedef İndikatörleri 
(Hİ)” ve “Eylem Planı”, YÜTF-

MÖTEP’in tüm unsurları için 
tanımlanabildiğinden, sürekli 
yenilenme ve gelişim döngüsü, 
PUKO basamaklarına uygun olarak 
uygulanabilmektedir. 

  YÜTF Stratejik 
Hedef indikatörleri  
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Fakültenizdeki eğitimi yenileştirme ve 
iyileştirme çalışmalarına katkıda 
bulunuyor musunuz? 

Evet. 
• UCEP uyum çalışması ve minör 

müfredat değişiklikleri anabilim 
dallarında bulunan öğretim 
üyelerinin görüş ve önerileri ile 
yapılmaktadır.  

• Ayrıca Eğitim Organizasyon 
şemasında yer alan kurullarda çok 
sayıda öğretim üyesi görev 
yapmaktadır. 
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YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ PROGRAM 
ÇIKTILARI 
PÇAG.1. Mesleki Temel Yeterlilikler 
PÇA.1.1. Klinik Yeterlilikler 

PÇ.1.1.1. Koruyucu sağlık hizmetlerine değer verir, birincil korunma 
(sağlığın korunması için hastalıkların oluşumunun önlenmesi), ikincil 
korunma (erken tanı ve tedavi) ve üçüncül korunma (rehabilitasyon), 
dördüncül korunma (aşırı ve gereksiz tanı ve tedavinin önlenmesi) 
hizmetleri sunar, bu konularda danışmanlık hizmeti verir. 
PÇ.1.1.2. Hasta yönetiminde, hasta merkezli yaklaşım gösterir. 
PÇ.1.1.3. Klinik durumlarla ilgili sık görülen veya önemli klinik belirtileri, 
bulguları ve ortaya çıkış mekanizmalarını tanır. 
PÇ.1.1.4. Başvuran bireyin kendisinden ve/veya eşlik edenlerden tıbbi 
öykü alır. 
PÇ.1.1.5. Genel ve soruna yönelik fizik ve mental muayene yapar. 
PÇ.1.1.6. Öykü, fizik ve mental muayene bulgularını yorumlar. 
PÇ.1.1.7. Birinci basamak sağlık hizmeti düzeyinde sık kullanılan tanısal 
uygulamaları yapar. 
PÇ.1.1.8. Birinci basamak sağlık hizmeti düzeyinde etkinliğinin yüksek 
olduğu kanıta dayalı olarak gösterilmiş olan incelemeleri seçer ve 
sonuçlarını yorumlar. 
PÇ.1.1.9. Sağlık hizmetinin sunumunda kanıta dayalı tıp sistematiğinden 
yararlanarak klinik kararlar verir. 
PÇ.1.1.10. Birinci basamak sağlık hizmeti düzeyinde sık kullanılan tıbbi 
girişimleri uygular. 
PÇ.1.1.11. Sağlık hizmetleri bağlamında sağlıklı bireyi ve hastayı yönetir. 
PÇ.1.1.12. Sağlık hizmeti sunumu kapsamında tıbbi kayıt tutar ve buna 
ilişkin bilişim sistemlerini kullanır. 

PÇA.1.2. İletişime İlişkin Yeterlilikler 
PÇ.1.2.1. Meslek yaşamı boyunca, sağlık bakımı hizmetinden 
yararlananlar, çalışanlar, refakatçılar, ziyaretçiler, hasta yakınları, 
hastaya bakım verenler, meslektaşları, diğer bireyler ve kurum ve 
kuruluşlarla etkili iletişim kurar. 
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PÇ.1.2.2. İlgili kurum ve kuruluşlarla, diğer meslek çalışanlarıyla ve sağlık 
çalışanlarıyla, sağlık alanı ile ilgili konularda, bir takım üyesi olarak iş 
birliği yapar. 
PÇ.1.2.3. Sağlık hizmetinden yararlananlar, çalışanlar, refakatçılar, 
ziyaretçiler için korunma ve gizlilik ilkelerini tanır. 
PÇ.1.2.4. Tüm paydaşlarla sosyokültürel çeşitlilikleri gözeterek iletişim 
kurar. 

PÇA.1.3. Liderlik ve Yöneticiliğe İlişkin Yeterlilikler 
PÇ.1.3.1. Birinci basamak sağlık kurumunda, hizmet sunan sağlık ekibi 
içinde yöneticilik ve liderlik yapar. 
PÇ.1.3.2. Sağlık yönetimi ve ekonomisi ilkelerini, sağlık bakımı 
hizmetlerinin örgütlenme ve finansman modellerini tanır. 
PÇ.1.3.3. Sağlık hizmeti sunumundaki kaynakları, maliyet-etkin 
kullanma ilkelerini tanır. 

PÇA.1.4. Sağlık Savunuculuğuna İlişkin Yeterlilikler 
PÇ.1.4.1. Birey ve toplumun sağlıklılık durumunu ve sağlığı etkileyen 
faktörleri tanır, bu faktörlerin sağlığa etkilerini engellemek için gerekli 
önlemleri uygular. 
PÇ.1.4.2. Sağlık hizmetine erişimi engelleyen durumları da içeren sağlık 
belirleyicisi etmenleri tanır ve yönetir. 

PÇA.1.5. Araştırmaya İlişkin Yeterlilikler 
PÇ.1.5.1. Araştırma projesi geliştirir, hazırlar ve sunar. 

PÇA.1.6. Sağlık Eğitimi ve Danışmanlığına İlişkin Yeterlilikler 
PÇ.1.6.1. Birey ve toplum sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesi için 
halka yönelik sağlık eğitimi düzenler ve danışmanlık yapar. 

 
PÇAG.2. Mesleki Değerler ve Yaklaşımlar 
PÇA.2.1. Hukuksal ve Yasal Yeterlilikler 

PÇ.2.1.1. Birinci basamak sağlık hizmetlerini düzenleyen yasal çerçeveye 
uygun olarak hizmet sunar. 

PÇA.2.2. Hekimliğin Etik Yönüne İlişkin Yeterlilikler 
PÇ.2.2.1. Temel etik yaklaşımları eksiksiz olarak tanır, yasal ve etik 
sorunları ayırt eder. 
PÇ.2.2.2. Hasta, hasta yakınları ve hekim haklarına önem verir ve bu 
çerçevede hizmet sunar. 

PÇA.2.3. Sosyal ve Davranış Bilimlerine İlişkin Yeterlilikler 
PÇ.2.3.1. Tıp alanının tarihsel, antropolojik ve felsefi gelişimi ile güncel 
tıp uygulamalarını ilişkilendirir. 
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PÇ.2.3.2. Bireyin davranışları ve tutumları ile toplumun sosyal 
dinamiklerini belirleyen etmenleri tanır. 
PÇA.2.4. Toplumsal Duyarlılık ve Katılıma İlişkin Yeterlilikler 
PÇ.2.4.1. Bireyin davranış özellikleri ve toplumun sosyal dinamiklerini 
gözeterek, sorumluluk anlayışı, tavır ve davranışlarıyla bulunduğu 
bölgede topluma önderlik eder ve gerektiğinde sağlık hizmetlerine 
yönelik projeler geliştirir. 

PÇA.2.5. Profesyonel Tutum ve Davranışlara İlişkin Yeterlilikler 
PÇ.2.5.1. Hastalara ve onların problemlerine, hasta odaklı ve bütüncül 
(biyopsikososyal) bir yaklaşım gösterir. 
PÇ.2.5.2. Hastalara, meslektaşlarına ve sağlık hizmeti sunumundaki tüm 
paydaşlara saygı gösterir. 
PÇ.2.5.3. Toplumdaki dezavantajlı gruplar ve durumlar karşısında uygun 
davranışlar gösterir. 
PÇ.2.5.4. Hasta güvenliği ve sağlık kalitesinin geliştirilmesi için 
sorumluluk alır. 
PÇ.2.5.5. Eleştirilere açık olarak kendi performansını değerlendirir, 
yeterlilik ve sınırlılıklarının farkına varır. 

 
PÇAG.3. Kişisel Gelişim ve Özdeğerler 
PÇA.3.1. Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Yeterlilikler 

PÇ.3.1.1. Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini benimser 
ve uygular. 
PÇ.3.1.2. Bilgi ve becerilerinin güncel olmasının önemini benimser, 
güncel gelişmeleri araştırır ve kendini geliştirir. 
PÇ.3.1.3. Bir yabancı dili, en az uluslararası tıp literatürünü takip 
edebilecek ve mesleği ile ilgili iletişimi sağlayacak düzeyde kullanır. 

PÇA.3.2. Kariyer Yönetimine İlişkin Yeterlilikler 
PÇ.3.2.1. Mezuniyet sonrası çalışma alanları ve iş olanaklarını tanır ve 
araştırır. 
PÇ.3.2.2. Mezuniyet sonrası çalışma/iş alanlarına ait, başvuru koşullarını 
tanır, buna yönelik eğitim ve deneyim gereksinimlerini ayırt eder ve 
planlar. 
PÇ.3.2.3. Özgeçmiş hazırlar ve iş görüşmesi yöntemlerini tanır. 

PÇA.3.3. Hekimin Kendi Fiziksel ve Mental Sağlığını Korumasına ve 
Geliştirmesine İlişkin Yeterlilikler 

PÇ.3.3.1. Sağlıklı yaşam kurallarını uygular. 
PÇ.3.3.2. Stresli koşullarda çalışmaya özgün, uygun davranışlar gösterir. 
PÇ.3.3.3. Öz motivasyon faktörlerini kullanır.  
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YÜTF Eğitim Organizasyon Şeması 
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Sorularınız için 
ÖzDR Kurulu Koordinatörlüğü 

• Doç. Dr. Çağatay ACUNER 
Tel: 0 532 688 91 12 

• Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir 
Tel: 0 542 594 94 81 

• Dr. Öğr. Üyesi Arzu Akalın 
Tel: 0 532 767 60 66 

• Prof. Dr. Özlem Tanrıöver 
Tel: 0 530 052 88 62 

• Esra İlhan 
Tel: 0 533 412 68 95 

• Sevda Küçükyılmaz 
Tel: 0 546 515 39 40 

Sizden beklentiler 
• Bu kitapçıktaki bilgileri okumanız. 
• YÜTF Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 

Programı hakkında olası soruları 
yanıtlayabilmeniz. 

• UTEAK ziyaret ekibi ile görüşmeye hazır 
olmanız. 
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