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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’ne (TEPDAD) bağlı 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 Raporu”nda (ÖDR) yer alanların 

ÖZETİ mahiyetindedir.     

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

“UTEAK Dış Değerlendirme Ziyaret Ekibi”nin 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 ve 
Akreditasyon Kurulu” (YÖKAK) 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 standart ve 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 
(ÖzDK) 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 (ÖDR) 
Özeti 
Bu bölümde, UTEAK Standartları 2018’in 9 ana başlığına ve 36 alt başlığına göre, 
“UTEAK Ziyaret Ekibi” tarafından SORULMASI MUHTEMEL SORULAR ve Öz 
Değerlendirme Raporumuzda ayrıntıları yer alan CEVAPLAR bulunmaktadır.  

1. Amaç ve Hedefler 

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 (öğrenciler dâhil) 
tarafından uzlaşıyla alınan kararla 
tanımlanmıştır.  

• 1 Mart 2014’te yapılan “Farkındalık 
Eğitimi” toplantısında fakülte 
öğrenciler ile paylaşılmıştır. 

• Öğrencilerin mezuniyet aşamasında 
sahip olması gereken yetkinlikleri 

• “YÜTF Program Çıktıları-2015”in 
temel olarak; “6 yıllık tıp eğitimi 
sonunda mezun hekimlerin, 
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(program çıktıları/yeterlikler) 
hakkında ne düşünüyorsunuz?  

• Nasıl bir hekim yetiştirmek 
hedefleniyor?  

• Bu yetkinlikler nasıl duyuruluyor?  

• Bu hedeflere ulaşılabildiğini 
düşünüyor musunuz?  

• Yanıtınız “Hayır” ise, neden? Sizce 
eksikler nelerdir?  

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 29. sayfasından ulaşabilirsiniz. 

• “YÜTF Program Çıktıları-2015” YÜTF 
WEB sitesi ve Akademik Program 
Kitapçıklarında yer almaktadır. 

• 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 çalıştaya öğrenci 
temsilcileri de katılmıştır. 

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

• 2019 yılında dış paydaşların katıldığı 
bir çalışma daha yapılarak 2022 
yılında güncellenecek olan program 
çıktıları için öneriler toplanmıştır. 

 
2. Eğitim Programı 
Soru Cevap 
• Fakülteniz  mezuniyet sırasında 

sizden …. ve …. gibi bir takım 
yetkinliklere sahip olmanızı bekliyor? 
Eğitim programı sizi bu yetkinliklere 
yönelik yetiştiriyor mu? 

• “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 29. sayfasından ulaşabilirsiniz. 
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• Ekip çalışması konusunda deneyim 
kazanabileceğiniz eğitim 
uygulamalarınız oluyor mu? 

Ekip çalışması konusunda deneyimler; 
 
• 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 “öğrenen merkezli 

semptom temelli öğrenme 
oturumları” bu yıldan itibaren 
uygulamaya koyuldu. 

• Programın içerisinde “independent 
learning” olarak gösterilen ve 
öğrencilerin bağımsız olarak 
çalışabilmelerine imkan veren 
zaman dilimleri mevcut 

• Beceri eğitimi, klinik dönemdeki 
eğitim, serbest zamanlar, bilimsel 
araştırma eğitimi ve olanakları, etik, 
sosyal bilimlerle ilgili eğitimlerle ilgili 
düşünceleriniz neler? Örnek verebilir 
misiniz? 

• Beceri eğitimi Dönem I, II ve III’te 
maket üzerinde mesleksel beceri 
uygulamaları, simüle hasta ile 
görüşmeler, temel bilimler 

uygulamalı pratikleri 
ile devam ediyor. 

• Dönem IV ve V’te 
poliklinik ve yatan 

hasta başında eğitim. 

• Tüm dönemlerde müfredatın içinde 
“independent learning” zaman 
dilimleri ile serbest çalışma için 
ayrılmış yerler mevcut. 

• Dönem I, II ve III’te “Scientific 
Projects” dersi. 

PDÖ 

Simüle 
Hasta 

Semptom temelli 
ögrenen merkezli 

ögrenme oturumları 
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• Aynı dönemde farklı disiplinlere 
yönelik edindiğiniz bilgileri 
bağlantılandıracak öğrenme 
fırsatlarınız var mı? 

• Dönem III’te her komite sonunda 
“multidisipliner 

vaka tartışması”  
• Dönem 

VI’da “öğrenen 
merkezli semptom 
temelli öğrenme 

oturumları” bu yıldan itibaren 
uygulamaya koyuldu.  

• Dönem I ve II’de Probleme Dayalı 
Öğrenme (PDÖ) Oturumları, her 
komitede var.  

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

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

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

• 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 işliyor? Memnun 
musunuz? 

• 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.). 

Multidisipli
ner vaka 

tartısması 

Seçmeli 
dersler 

Research 
projects 

Erken 
Klinik 
Temas 

Saglık 
Bakanlıgı 

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

• 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 

• 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.   

Research 
Projects 

ASM, TSM, 
VSD 

Kanıta 
Dayalı Tıp 

Proje temelli 
ögrenme 
grupları 

12 



• 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 danışmanlığı süreçleri 

• Üniversite Kariyer Ofisinin 
düzenlediği çalışmalar ve 
etkinliklere katılım 

 
3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 
Soru Cevap 
• Sınavlar öğrenmenize yardımcı 

oluyor mu? (kitapçıkların verilmesi, 
yanıtların söylenmesi, soru tartışma 
oturumları vb) 

• Sınav sonuçlarını nasıl 
öğreniyorsunuz? 

• Sınavlara itirazlarınızı nasıl 
yapıyorsunuz? Sonuç alınabiliyor 
mu? 

• Tüm dönemlerde program komite 
ve staj sınavlarından sonra 
gerçekleştirilen “program 

evaluation 
session”larda 

kuramsal sınav 
sorularının cevapları 

öğrencilere gösterilmekte ve bu 
oturumlara katılan öğretim üyeleri 
tarafından tartışmalı sorular 
cevaplanmaktadır.  

• Eğer ilgili öğretim üyesi o oturumda 
bulunmuyorsa öğrenciler dilekçe 
vererek sorulara itiraz 
etmektedirler. Sınav sonrası 
sorulara itiraz hakkı 5 iş günüdür. 

• Sınav sonuçları OBS’den 
açıklanmakta ayrıca öğrencilere 
karne gönderilmektedir. 

• Sınavlarda eski sorular soruluyor 
mu?  

• Girdiğiniz sınavlar bilenlerle 
bilmeyenleri ayırt edebiliyor mu?  

• Sınavlarda eski soruların 
azaltılmasına yönelik bir çalışma 
yürütülmektedir. Bu konu ile ilgili 
öğretim üyelerine dekanlıktan 
duyurular yapılmaktadır.  

Kariyer 
Örnekleri 

Soru 
Tartısması 

Klinik 
Ortamlara 

Geçis 
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• Ayrıca fakülteye soru bankası 
yazılımı alınmış olup, soru kalitesinin 

artırılmasına yönelik 
çalışmalara 

başlanmıştır. 

• Sınav sisteminizi nasıl buluyorsunuz?  
• Sizce güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?  
• Uygulamada hangi sorunlarla 

karşılaşıyorsunuz?  
• Çözümü için neler yapılıyor ya 

planlanıyor?Sizce yaptığınız sınavlar 
mezuniyet hedeflerinizi ne ölçüde 
sınıyor?  

• Sınav içerikleri ve yöntemleri 
üzerinden örnekler misiniz? 

• 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. 

• Dahiliye Stajında “yapılandırılmış 
sözlü 
sınav” 

uygulamasına geçilmiştir. 

• 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.  

• Dönem VI’da “intern karnesi” 
kullanıma girmiş olup öğrencilerden 

Soru 
Bankası 

OSCE 

Staj 
Kılavuzu 

Yapılandırılmıs 
Sözlü 
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beklenen yeterliklerin 
değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir.  

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

• 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 

Soru Cevap 
• Sizce fakültenizin aldığı öğrenci 

sayısı olanaklar ve eğitim 
programına uygun mudur?  

• Fakültemiz, klinik ve klinik öncesi 
dönemler eğitim alt 
yapısı, insan gücü, 
uygulan eğitim 
stratejileri ve 

öğretim yöntemleri ile ilgili bir rapor 
hazırlayıp 12/12/2018 tarihinde 
kontenjan sınırlaması konusundaki 
talebini YÜ Rektörlüğüne iletmiştir. 

Intern 
Karnesi 

YEGEP 

Ögrenci 
Kontenjanı 
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• Fakültenizde preklinik ve klinik 
yıllarda öğrencilerin rol ve 
sorumlulukları tanımlanmış mı? 

• Öğrencilerin klinik öncesi eğitim 
süreçlerindeki görev ve 
sorumlulukları her yıl yenilenerek 
basılan ve web sitesinde de 
yayınlanan akademik program 
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 akademik 
program kitapçıklarında ve staj 

kılavuzlarında 
detayları ile 
tanımlanmış ve bilinir 
hale getirilmiştir. 

İntörn yönergesi YÜTF Fakülte 
Kurulu’nda kabul edilmiştir. 

• Öğrenciler stajlara başlamadan 
önce, dördüncü dönemin 
başlangıcında “Transition to Clinical 
Settings” 
Stajı’nda 
klinik 
eğitim 

ortamındaki görev ve sorumlulukları 
hakkında bilgilendirilmektedirler. 

• Sizce öğrenciler eğitimle ilgili 
konularda söz sahibi mi? Açıklar 
mısınız? 

• Her dönemde sınıftaki öğrencilerle 
iletişim bir öğrenci 
temsilcisi aracılığı ile 
yürütülür. Öğrenci 
temsilcisi ve 

yardımcıları sınıfça seçilir. Dönem 
koordinatörleri ve Fakülte Öğrenci 

APK 

Intern 
Yönergesi 

Transition to 
Clinical Settings 

Ögrenci 
Temsilcileri 
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İşleri ile iletişim, web 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. 

• Fakülte yönetimi ve öğrenci işlerinin 
öğrencilerle iletişim ortamı ve 
olanakları konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 

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

• 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 

Ögrenci 
Üyeler 

Program 
Degerlendirme 

Oturumları 

17 



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. 

• 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, yılsonunda 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 

Program 
Iyilestirme 
Oturumları 

Geri 
Bildirimler 
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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 
ilgili birimlerle paylaşılmak üzere 
Dekanlığa gönderilmektedir. 

• Size sağlanan sosyal, kültürel ve 
sportif olanakların yeterliliği 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Yararlanıyor musunuz? 

• 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 

Mezun 
anketi 

Sosyal 
Imkanlar 

Ögrenci 
Kulüpleri 
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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 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. 

• Danışmanlık sistemi hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Yararlanıyor 
musunuz?  

• Danışmanlık sistemi akademik 
program kitapçıklarında 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-postalarla işleyiş 

YÜTBAT 

Akademik 
Danısmanlık 
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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 
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çıkmak konusunda onlarla  işbirliği 
yapar, 
f) gerekli hallerde psikolojik danışma 
ve rehberlik hizmetleri almaları 
konusunda üniversite bünyesindeki 
rehberlik servisine yönlendirir, 
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   
 

• Fakültenizin ulusal ve uluslararası 
değişim fırsatları ve 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. 

 
 
 

Degisim 
Programları 
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5. Program Değerlendirme 

Soru Cevap 
• Eğitiminizde son birkaç yıl içinde 

programda, ders ve uygulamalarda, 
sınavlarda herhangi bir değişiklik 
oldu mu? Nedeni biliyor musunuz?  
Kısaca açıklar mısınız? 

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

• 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. 

  Intern 
Karnesi 

  Seçmeliler 

  Semptom 
temelli 

ögrenme 

  PDÖ 
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• Dönem 4 Dahiliye Stajında 
Yapılandırılmış Sözlü Sınav 
uygulamasına geçildi. 

• Dönem 4 
Pediyatri 
Stajında 
OSCE ile 

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

geçme 
notu 60’a 
çıkarıldı 
 

• Eğitimin uygulanması, iyileştirilmesi 
için sizden görüş, geribildirim, 
değerlendirme isteniyor mu? Nasıl? 
Önerileriniz dikkate alınıyor mu? 

• Her komite ve staj sonunda 
öğrencilerden geribildirim alınıyor. 
Bunlar obs üzerinden olup sınav 
sonuçlarını 
görmek için 
öğrencinin bu 
geribildirim 
formlarını 
doldurması 
gerekiyor.  

• Her 
komite 
ve staj 

sonunda program değerlendirme 
oturumları yapılıyor. 

• Her PDÖ oturumunun sonunda, 
sözlü geri bildirim alınmaktadır. 

• PDÖ yönlendiricileri ile ilgili her 
senaryo sonunda geri bildirim 

alınmaktadır.  
• Yılsonunda 

PDÖ memnuniyet 
anketi öğrencilere 
uygulanmaktadır. 

Geçme  
notunun 60’a  
çıkarılması 

Yapılandırılmıs 
Sözlü Sınav 

Geri 
Bildirimler 

Program 
Degerlendirme 

Oturumu 

PDÖ Geri 
Bildirimleri 
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• Komite değerlendirme anketlerinde 
PDÖ ile ilgili değerlendirme soruları 
bulunmaktadır. 

• Komitelerle ilgili yarıyıl sonu 
geribildirimi, ICP 
yarıyıl sonu 

geribildirimi, 
Seçmeli Ders 
yarıyıl sonu 

geribildirimi, Danışmanlık Sistemi 
geribildirimi, OSCE Sonrası 
geribildirim alınıyor.  

• ICP yarıyıl geribildirimleri optik 
okuyucu formları ile ICP 
sınavlarından sonra alınıyordu, bu 
yıldan itibaren o da obs üzerinden 
alınacak. 

• Komite yarıyıl sonu geribildirimleri 
ICP sınavından sonra alınıyor.  

• Seçmeli Ders ve Danışmanlık Sistemi 
geribildirimleri elektronik ortamda 
yılsonunda, gönderilen link 
üzerinden alınıyor. 

• Ayrıca Tıp Eğitimine Mektuplar 
Kutuları Klinik ve Mesleki Beceri 
Laboratuvarının bulunduğu 
koridordu ve 5. Katta var. Bu kutular 
15 günde bir açılarak içinden çıkan 
geribildirimler Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalı (TEAD) 
tarafından 

raporlanıyor ve 
Program 

Değerlendirme Kurulunda ele 
alınıyor. 

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

ICP Geri 
Bildirimleri 

  TEAD 
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• Öğretim yılı başında açılış dersinde 
ve Bahar yarıyılının başında Program 
İyileştirme Oturumlarında (Program 
Improvement Session) geri 
bildirimler temelinde yapılan 
değişiklikler ve iyileştirmeler 
öğrencilerle paylaşılıyor.  

 
 

7. Altyapı ve Olanaklar 

Soru Cevap 
• Fakültenin sağladığı eğitim kaynak 

ve olanaklarından memnun 
musunuz?  

• Yeterli ya da yetersiz bulduğunuz 
noktaları biraz açabilir misiniz?  

• Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
yürütmekte olduğu 
eğitim programının 
sağlıklı bir şekilde 
planlanabilmesi ve 

uygulanabilmesi için gerekli tüm 
uygun altyapı ve olanaklara sahiptir. 

• Fakültemizde eğitim ortamı, eğitim 
programımızın amaçladığımız şekli 
ile uygulanabilmesi için hem öğretim 
elemanları hem de öğrenciler için 
yeterli olacak biçimde planlanmıştır. 

  Altyapı 
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• Fakültemiz, eğitim programının 

yapısı, özellikleri ve öğrenci sayısına 
uygun şekilde Tıp Fakültemizin 26 
Ağustos Yerleşkesinde bulunan 
kampüsü ve Yeditepe Üniversitesi 
Kozyatağı Hastanesi, Yeditepe 
Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, 
Yeditepe Üniversitesi Göz Merkezi, 
Yeditepe Üniversitesi Bağdat 
Caddesi Polikliniği, Yeditepe 
Üniversitesi Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Yeditepe 
Üniversitesi Genetik Tanı Merkezi ve 
Yeditepe Üniversitesi Doku Tipleme 
Laboratuvarı eğitim programımıza 
uygun büyük ve küçük gruplarda 
eğitim etkinlikleri için kullanılan 
amfi, derslik, seminer odası ve 
öğrenci laboratuvarları gibi alt yapı 
ve olanaklara sahiptir.  

 

   
 

• 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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9. Sürekli Yenilenme ve Gelişim 

Soru Cevap 
• Fakültenizdeki eğitimi yenileştirme 

ve iyileştirme çalışmaları sizce yeterli 
mi? Neden? 

Evet. 

• Öğrenci geribildirimleri her komite 
sonrası alınmakta ve yılda iki kez 
program iyileştirme oturumları 
yapılmaktadır.  

• Eğitim programımızda sürekli bir 
yenilenme daha öğrenci merkezli 
aktif öğrenmeye yönelik oturumlar 
planlanmaktadır. 
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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 

32 



 

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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