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Değerli Öğretim Üyesi,
2015-2016 Eğitim-Öğretim dönemine sizlerin çok değerli katkıları ile hep birlikte
başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu dönemde sizlere Fakültemiz Mezuniyet Öncesi
Tıp Eğitimi hakkında güncel bilgiler sağlama açısından hazırlanmış olan “Eğitici El
Kitabı” nda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimi ile ilgili
güncel bilgilerin yanısıra dönemlere özgü bilgiler, öğrenci hareketlilik programları
sosyal destek ve eğitim ile ilgili mevzuat yer almaktadır. Ders programı ile ilgili bilgiler
ise Anabilim/Bilim Dalı Başkanlıklarına gönderilecek olan kılavuzda yer alacaktır.
Bu kitapçığın yararlı olacağını umuyor, hepinize verimli ve başarılı bir yıl
diliyoruz.
Saygılarımızla,

Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk
Dekan

Prof. Dr. Gülfem E. Çelik
Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu
Dekan Yardımcısı
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I. GENEL İLKELER
o
o

o

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde, probleme dayalı, entegre, topluma dayalı, ve
öğrenci merkezli bir eğitim verilir.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde her eğitim-öğretim yılı “Dönem” olarak
tanımlanır. Dönem I-III, “klinik öncesi dönem”, Dönem IV ve V; “klinik dönem” ve
Dönem VI; ”İntörnlük Dönemi” olarak adlandırılır. Dönemler; iki yarıyılı kapsar.
Tıp fakültesinde alan dersleri yıllık okutulur. Dönem I-III’ te multidisipliner
modüller bulunur. Dönem IV ve V’ te disiplin bazlı klinik stajlar vardır. Klinik
stajlarda Temel Tıp, Klinik Bilimler, Kanıta Dayalı Tıp, İletişim Becerileri,
Topluma Dayalı Tıp, Akılcı İlaç ve Tıpta İnsan Bilimlerinin entegrasyonu vardır.

o
IIa. UYUM ETKİNLİKLERİ
 Tüm dönemler için, eğitim-öğretim yılının ilk haftasında dönem kurullarınca
öğrencilere eğitim, öğretim ve uygulama esasları ile ilgili bilgilerin sunulduğu
Uyum Programları düzenlenir.
 Toplantı duyuruları ilgili Dönem Kurullarınca öğrenci İşleri aracılığı ve Fakülte
Öğrenci Temsiliğince ilan edilir.
 Dönem I’ e başlayan öğrenciler, 14-16 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara Üniversitesi
Rektörlüğünce yapılacak olan “Üniversite Yaşamına Uyum Programı”na (Uyum
101) katılacaklardır.
 Dönem II öğrencilerine eğitim-öğretimin ilk haftasında, 1 gün boyunca Probleme
Dayalı Öğrenim (PDÖ) eğitimi verilir.
 Dönem IV öğrencilerinin “Klinik Stajlara Uyum” Programı 24-28 Ağustos 2015
tarihleri arasındadır.
 Dönem VI öğrencilerine uyum programı 1 Temmuz 2015 Tarihindedir.

IIb. DERS KAPSAMI
Klinik Öncesi Dönem

 Program kapsamında zorunlu dersler: Eğitim programı kapsamında zorunlu ders
olarak Dönem I ve II’de “Yapı ve İşlev Bilgisi I ve II” verilir. Dönem III de ise;
klinik bilimlere giriş niteliğinde olan “Yapı ve İşlev Bozuklukları” dersleri verilir.
Bu dersler yıllık okutulur.
 Program seçmelileri: Tıp Fakültesi eğitimi kapsamında verilen seçmeli dersleri
kapsar. Dersler yarıyıllıktır. Bahar yarıyılında alınır. Öğrenciler 2 kredilik ders
seçerler. İngilizce seçmeli dersler, İngilizce muafiyetini veren veya hazırlık sınıfını
başarı ile tamamlayan öğrenciler tarafından seçilebilir.
 Ortak zorunlu dersler: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ortak dersleri kapsamındadır.
Dönem I de; “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”, Dönem II de ise “Türk Dili”
dersleri bu kapsamdadır. Bu dersler yıllık okutulur. Bilgi ve iletişim teknolojileri
dersleri Dönem 1 ve 2 de bir yarıyıllık okutulur.
 Ortak zorunlu seçmeli dersler: Dönem I de Güzel Sanatlar Dersleri ile Beden
Eğitimi Dersleri bu kapsamdadır. Dersler yarıyıllıktır. Bahar yarıyılında alınır.
 Yabancı Dil Muafiyet Sınavında başarılı olamayan veya 2014-2015 Eğitim-Öğretim
döneminde Hazırlık sınıfını devamını tamamlayarak sınavında başarılı olamayan
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öğrenciler Dönem I ve II de temel yabancı dil derslerini alırlar. Bu dersler yarıyıllık
olup dört yarıyıl boyunca verilirler.

Klinik Dönem

 Dönem IV ve V’te hastalıklar, etyolojisi, korunma yöntemleri, tanı, ayırıcı tanı,
tedavi, toplum sağlığını ilgilendiren boyutları ile verilir.
 Dönem IV ve V; zorunlu klinik stajlar oluşur.
 Klinik stajlarda Temel Tıp Bilimleri, Klinik Bilimler, Kanıta Dayalı Tıp, İletişim
Becerileri, Topluma Dayalı Tıp, Akılcı İlaç, Etik ve Tıpta İnsan Bilimlerinin
entegrasyonu vardır.

İntörnlük dönemi

 Dönem VI kapsamı, öğrencileri meslek yaşamına hazırlayıcı niteliktedir. Süresi 12
ay olup, zorunlu (11 ay) ve seçmeli (1 ay) klinik stajlardan oluşur.

IIc. ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ/ETKİNLİKLERİ
Klinik Öncesi Dönem











Sunum ve paneller
Laboratuvar uygulamaları (ıslak ve kuru laboratuvar)
Probleme Dayalı Öğrenme oturumları (öğrencilerin yönlendirici eşliğinde bir
senaryo yardımı ile dâhilinde öğrenim hedeflerini çıkardıkları küçük grup çalışması)
Mesleksel Beceri uygulamaları (küçük gruplarda maket, model, standardize ve
gerçek hastalarla yapılan uygulamalı eğitim)
İletişim Becerileri eğitimi (küçük gruplarda standardize hastalar eşliğinde
gerçekleştirilen kuramsal ve uygulamalı eğitim)
Araştırma projesi uygulamaları (araştırma projesi hazırlama ve sunma
uygulamaları)
Bilgisayar laboratuvarı uygulamaları (Biyoistatistik ve Kanıta Dayalı Tıp
uygulamaları)
Alan Çalışması (ailelerin yerinde izlemi)
“Semptomdan-Tanıya” uygulamaları (küçük gruplarda olgu çalışması)

Klinik ve İntörnlük Dönemi
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Sunum ve paneller
İnteraktif tartışmalar
Uygulamalar
o
Hasta hazırlama ve sunma
o
Hasta başı tartışma
o
Klinik tablo tartışması
o
Klinik beceri uygulamaları
o
Tanısal test değerlendirme uygulamaları
o
Literatür ve seminer hazırlama ve sunma
o
Klinik, poliklinik ve saha uygulamalarına katılım
o
Bağımsız öğrenme saatleri

IId. ÖLÇME- DEĞERLENDİRME
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
 Tüm dönemlerde öğrenme kazanımları doğrultusunda öğretim yöntemi de esas
alınarak belgeleyici ve biçimlendirici nitelikte ve çoklu yöntemlerle ölçme
değerlendirme yapılır.

Kuramsal Ders/Uygulama

Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Klinik öncesi dönemler
(Dönem I-III)
Sunum
Laboratuar uygulamaları
Mesleksel Beceri uygulamaları
Probleme Dayalı Öğrenim
İletişim Becerisi uygulamaları
Alan Çalışması
Kanıta Dayalı Tıp /Araştırma
Planlama ve Yürütme
Değerlendirmesi
Tıpta İnsan Bilimleri

Çoktan seçmeli soru
Boşluk doldurma
Eşleştirme
Nesnel Yapılandırılmış Uygulama
Sınavı (NYUS)
Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavı
(NYKS)
Performans değerlendirmesi
Performans ve süreç değerlendirmesi
Aile izlem portfolyosunun (raporunun)
değerlendirilmesi
Proje hazırlanması, sunumu, ve poster
değerlendirmesi
Çoktan seçmeli sınav
Yazılı ve sözlü sınav
Portfolyo izlemi

Klinik dönem
(Dönem IV-VI)
Dönem IV ve V
Dönem VI

Karne notu
Yazılı sınav
Sözlü sınav
Ara sınav
Performans izlemi/yeterlilik
değerlendirmesi
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SINAVLAR
Klinik Öncesi Dönem
 Sınavlar: Dönem içi sınavlar (ara sınav) ve Dönem sonu (yıl sonu) sınavlardan
oluşur
Dönem içi sınavlar
o Kuramsal Sınav: Dönem I-III’te her modül sonunda yapılır.
o Uygulama sınavı: Dönem II’de her modül sonunda yapılır. Dönem I ve
III’te bazı modüller birleştirilerek yapılır.
o PDÖ süreç değerlendirmesi (Dönem II ve III’te vardır)
o Hekimlik Uygulamaları Notu (HUN):
Modülün diğer bileşenlerinin sınavı “Hekimlik Uygulamaları Notu” (HUN) altında
toplanır ve Topluma Dayalı Tıp, Tıpta İnsan Bilimleri, Kanıta Dayalı Tıp, Mesleksel
Beceriler, İletişim Becerilerinin ilgili dönemlerdeki derslerinin ve etkinliklerinin dönem
içi sınavlarını/değerlendirmelerini kapsar.
Dönem sonu sınavlar
o Kuramsal Sınav
o Uygulama Sınavı
o Dönem sonu HUN: Topluma Dayalı Tıp, Tıpta İnsan Bilimleri, Kanıta
Dayalı Tıp, Mesleksel Beceriler, İletişim Becerilerinin ilgili dönemlerdeki
derslerinin dönem sonu sınavlarını kapsar.
 Baraj uygulaması: Modül sonu kuramsal sınavlarda derslerin ağırlığına göre %50
ders ya da ders grubu barajı ve Dönem sonu ve bütünleme kuramsal sınavında ise
%50 modül barajı uygulanır.
 Ders başarı notunun hesaplanması: Tanımlanan kapsamda yapılan tüm
değerlendirmelerin dönemlerdeki ağırlıklarına göre belirlenmiş katkılarının Dönem
içi ve Dönem sonu nota katkısından oluşur (Bakınız ilgili dönemler ‘ders başarı
notunun hesaplanması’)
Klinik Dönem
 Karne notu, yazılı sınav, sözlü sınav ve ara sınav uygulaması yapılır.
Staj Sonu Sözlü Sınav
Staj sonu sözlü sınavlar, öğrencilerin klinik bilgi ve uygulama/bilişsel becerilerini
değerlendirmek amacıyla yapılır. Temel olarak, olguya/hastaya dayalı olarak, klinik akıl
yürütme, klinik karar verme, klinik tedavi-izlem, hekimlik uygulamaları ve
profesyonelizme yönelik becerileri değerlendirilir.
1) Olguya Dayalı Yapılandırılmış Sözlü Sınav: Sınav iki aşamadan oluşur:
Birinci Aşama: Öğrenciye önceden hazırlanmış olgu havuzundan seçilen 2-3 olgu
ile ilgili sorular sorulur.
İkinciAşama: Öğrenciye önceden hazırlanmış soru bankasından 4-5 soru sorulur.
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2) Hasta Hazırlamaya Dayalı Yapılandırılmış Sözlü Sınav: Sınav eşit ağırlıklı iki
aşamadan oluşur:
Birinci Aşama: Öğrencilere sınav sabahı bir hasta verilir ve hazırlamaları
istenir.Temel olarak öğrencinin öykü alma, fizik muayene yapma, patolojik
muayene bulgularını saptama, ayırıcı tanı yapma ve tedavi ve izlemi planlama
becerileri değerlendirilir ve öğrenciye bu değerlendirmelere yönelik hasta ile ilgili
sorular sorulur.
İkinci Aşama: Öğrenciye önceden hazırlanmış soru bankasından 4-5 soru sorulur.
Sorular ağırlıklı olaraküst düzey bilişsel sorgulama (analiz, sentez ve değerlendirme)
ve profesyonellik (bireysel, mesleki ve etik nitelikler ve yaklaşım) düzeyinde olmalı,
ÇEP’de yer alan konuları kapsamalı ve içeriği ilgili olduğu hastalık veya klinik
problemin öğrenme düzeyi ile uyumlu olmalıdır.
3) Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav:Nesnel yapılandırılmış klinik sınav,
öğrencilerinklinik akıl yürütme ve karar verme, temel hekimlik uygulamaları
veprofesyonelizme
yönelik
yeterliklerini
değerlendirmek
amacıyla
uygulanır.Toplam 6-10 istasyondan oluşan bu sınavda değerlendirme genel olarak
iki alanda yapılır:
 3-5 istasyonda olgular üzerinden klinik akıl yürütme, karar verme ve
değerlendirme yeterliliğinin değerlendirilmesi,
 3-5 istasyonda öykü alma, muayene, tanısal ve girişimsel işlemler, iletişim gibi
temel hekimlik uygulamalarının değerlendirilmesi.
Nesnel yapılandırılmış klinik sınavlar, simüle hastalar, bilgisayar, maket ve modeller
vb. kullanılarak yapılabilir.
Staj Sonu Yazılı Sınav
Klinik bilgi, klinik akıl yürütme ve karar verme yeterliklerini değerlendirmek amacıyla
yapılır.Staj sonu yazılı sınav, “5 seçenekli çoktan seçmeli sorulardan” oluşmalı ve süresi
4-10 iş günü olan stajlar için en az 25, 10 iş gününden uzun stajlar için en az 50 soru
sorulmalıdır.Staj sonu yazılı sınav iki bölümden oluşacaktır:
1) Klinik bilgileri değerlendiren çoktan seçmeli sorular
2) Klinik karar verme yeterliliğini değerlendiren olguya dayalı çoktan seçmeli sorular

Ara Sınav
Süresi 10 iş gününden uzun olan stajlarda zorunlu olarak uygulanacaktır. On gün ve
daha kısa süreli klinik stajlarda yapılması isteğe bağlıdır. Ara sınavlar, aşağıdaki
yöntemlerden birisi veya ilgili stajın uygun gördüğü başka bir yöntem kullanılarak
yapılabilir.
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1) Çoktan seçmeli veya doğru/yanlış seçenekli sorulardan oluşan yazılı sınav
2) Olguya dayalı çoktan seçmeli veya doğru/yanlış seçenekli sorulardan oluşan yazılı
sınav
3) Anamnez alma, muayene yapma ve patolojik muayene bulgularını saptama
becerilerinin değerlendirildiği pratik sınav
4) Olguya dayalı sözlü sınav
5) Olguya dayalı tartışma
6) Mini klinik sınav
7) Girişimsel işlemlere yönelik gözlem ve değerlendirme
8) Profesyonelliğe yönelik değerlendirme sınavı
Stajyer Karnesi
Stajyer karnesinde, temel olarak staj süresince hekimlik uygulamalarının ve
profesyonelliğe yönelik tutum/davranışların gözlenmesi ve değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Bunun için, her stajın seçilmiş temel hekimlik uygulamalarından
oluşan stajyer karnesi hazırlanacak ve karne notunun bu uygulamalar değerlendirilerek
verilmesi istenecektir.
 Ders başarı notunun hesaplanması
o Klinik stajlarda ders başarı notu,
tanımlanan kapsamda yapılan tüm
değerlendirmelerin ağırlıklarına göre belirlenmiş katkılarının toplamından
oluşur. (bakınız ilgili dönemler)
Seçmeli Dersler
 Dönem I-III’te uygulanan seçmeli derslerin ölçme ve değerlendirmeleri, bir ara
sınav ve bir dönem sonu sınavı şeklindedir.
Bütünleme sınavı
 Dönem I-III te “Dönem Sonu Başarı Notu” 60’ ın altında kalan veya Dönem IV ve
V ‘te Klinik Staj Sonu Başarı Notu 60’ ın altında kalan öğrenciler bütünleme
sınavına girerler.
 Bütünleme sınavları ilgili yönetmelik gereği dönem sonu sınavlarından en erken 5
gün sonra yapılabilir.
 Dönem I-III’te Bütünleme sınavı, Dönem Sonu sınavlar gibi yapılır.
 Dönem IV ve V’te son klinik stajın bitimini takiben farklı günlerde olmak üzere
her klinik staj için bütünleme sınavı yapılır.
 Dönem IV ve V’te Bütünleme sınavları sözlü sınav şeklinde yapılır. Sözlü sınavda
alınan notun %100’ü ders başarı notunu oluşturur.
 Klinik stajını bahar yarıyılının bitim tarihinden önce tamamlayan öğrenciler, ilgili
bölümün de onayı doğrultusunda yılsonu bütünleme sınavını beklemeksizin son
stajını bitirdiği tarihten en az 5 gün sonra erken bütünleme sınavına alınabilirler.
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Ek sınavlar
Tek ders sınavı
 Ankara Üniversitesinin İlgili Lisans Yönetmeliği gereğince Tıp Fakültesinde
Dönem I, II, III te uygulanır. Tıp 101, 201 ve 301 derslerine uygulanır. Dönem
IV’te tek ders sınavı yoktur.
Mezuniyet öncesi 3 Ders sınavı
 Dönem V’in sonunda uygulanır. Öğrencinin devamını tamamlayarak bütünlemeden
de başarısız olduğu en fazla 3 staj varsa uygulanır.
Gelişim sınavı
 Tüm dönemlerdeki öğrencilerin aynı anda, aynı sürede ve aynı sorular ile sınava
girdiği ve öğrencinin tıp eğitimi süresince gösterdiği ilerlemeyi ve kendi dönemi
içindeki yerini gösteren veriler sağlayan, bağıl ölçüm yapılan bir sınavdır ve katılım
isteğe bağlıdır.
 Dekanlık tarafından “Gelişim Sınavı Sınav Tarihi” ve başvuru süresi ilan edilir.
Sınava sadece bu süre içerisinde dilekçe ile başvuran öğrenciler girer.
 Sınava giren öğrencilerin, gelişim sınavlarının dönemlere göre yapılan bağıl
değerlendirmesinde öğrencinin 100 üzerinden aldığı notun %5’i Dönem I’de Yapı
ve İşlev Bilgisi 1, Dönem II’de Yapı ve İşlev Bilgisi 2, Dönem III’te Yapı ve İşlev
Bozuklukları Bilgisi Derlerinin Dönem Sonu Ders Başarı Notu ile bütünlemeye
kalan öğrencinin bütünleme sınav notuna eklenir.
 Dönem IV ve Dönem V’te ise öğrencinin 100 üzerinden aldığı notun % 5’i ilgili
dönemlerde aldığı klinik stajlardan öğrenci tarafından tercih edilecek birinin “
klinik staj sonu başarı notu’na eklenir.
 Bu işlemin gerçekleşebilmesi için öğrencinin Gelişim Sınavına başvuru dilekçesinde
notun eklenmesini istediği stajı belirtmesi gerekir. Dilekçesinde herhangi bir staj
ismi belirtmeyen öğrencilerin sınav notu hiçbir staja eklenmez.
Mazeret sınavı
 Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 30-04-2013 Tarih ve 360/3053.sayılı kararı
doğrultusunca kabul edilmiş haklı ve geçerli nedenlerin Tıp Fakültesi Yönetim
Kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda öğrencilere mazeret sınavı hakkı
verilir [Bakınız haklı ve geçerli nedenler].
 Mazeret sınavı, Dönem I, II ve III’te modül sonu sınavları ve HUN notuna katkıda
bulunan derslerin ara sınavları ile Dönem IV ve V’te klinik staj sınavları için
geçerlidir. Yarıyıl/yıl sonu sınavları ve bütünleme sınavı, mazeret sınavı kapsamı
dışındadır.
 Dönem I-III teki teorik sınav kısmı ise kurulacak jüri tarafından sözlü ya da yazılı
(çoktan seçmeli soru, klasik yazılı, boşluk doldurma gibi) olarak yapılabilir. Mazeret
sınavı kapsamındaki NYUS, Dönem Kurulunca kurulacak jüri tarafından sözlü
olarak yapılabilir.
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DERS BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI






Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için ilgili yönetmelik gereği 100
tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir.
Ders başarı notu, ilgili dönemdeki dersin tanımlanan kapsamda yapılan tüm
değerlendirmelerinin ağırlıklarına göre nota katkısından oluşur.
Gelişim sınavında öğrencinin 100 üzerinden aldığı notun %5’i Dönem I’de
Yapı ve İşlev Bilgisi 1, Dönem II’de Yapı ve İşlev Bilgisi 2, Dönem III’te Yapı
ve İşlev Bozuklukları Bilgisi Derslerinin Dönem Sonu Ders Başarı Notu ile
bütünlemeye kalan öğrencinin bütünleme sınav notuna eklenir.
Dönem IV ve Dönem V’te ise öğrencinin 100 üzerinden aldığı notun % 5’i
ilgili dönemlerde aldığı klinik stajlardan öğrenci tarafından tercih edilecek
birinin “ klinik staj sonu başarı notu’na eklenir.

DÖNEM I- YAPI VE İŞLEV BİLGİSİ (TIP 101)
1. DÖNEM İÇİ NOTU
Dönem içi notu bileşenleri
 Dönem içi kuramsal sınav:
(M1 KS+M2 KS+M3 KS+M4 KS) /4


Dönem içi NYUS:
[M2 NYUS+ (M3 NYUS +M4 NYUS)/2]/2



Dönem içi HUN: %64 Mesleksel Beceri dönem içi değerlendirmesi + %16
Tıpta İnsan Bilimleri dönem içi değerlendirmesi + %20 Sosyal Tıp dönem içi
notu

Dönem içi notu hesaplaması
DİN: %61.75 Dİ Kuramsal sınav notu+ %33.25 Dİ NYUS notu + %5 Dİ HUN
2. DÖNEM SONU NOTU
Dönem sonu notu bileşenleri
 Dönem sonu kuramsal sınavı
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Dönem sonu uygulama sınavı (NYUS)



Dönem sonu HUN: %64 Mesleksel Beceri dönem sonu değerlendirmesi +
%16 Tıpta İnsan Bilimleri dönem sonu değerlendirmesi + %20 Sosyal Tıp
dönem sonu notu

DÖNEM SONU NOTU HESAPLAMASI
DSN: %54 DS kuramsal sınav notu+ %36 DS NYUS notu+ %10 DS HUN
DERS BAŞARI NOTU HESAPLAMASI*
%50 DİN + %50 DSN
*Gelişim sınavından elde edilen notun %5’i ders başarı notuna eklenir. Toplam not 100
puanı geçemez.
3. BÜTÜNLEME SINAVI NOTU
Bütünleme sınavı notu bileşenleri


Bütünleme kuramsal sınavı



Bütünleme uygulama sınavı (NYUS)



Bütünleme HUN: %64 Mesleksel Beceri bütünleme değerlendirmesi + %16
Tıpta İnsan Bilimleri bütünleme notu+ %20 Sosyal Tıp bütünleme notu

Bütünleme sınavı notu hesaplanması
BSN: %54 BS kuramsal sınav notu+ %36 BS NYUS notu+ %10 BS HUN
DERS BAŞARI NOTU HESAPLAMASI*
%50 DİN+ %50 Bütünleme Sınavı Notu
*Gelişim sınavından elde edilen notun %5’i ders başarı notuna eklenir. Toplam not 100
puanı geçemez.

Kısaltmalar
BS: Bütünleme Sınavı
BSN:Bütünleme sınavı notu
Dİ: Dönem içi
DS: Dönem sonu
DİN: Dönem içi notu
DSN: Dönem sonu notu
KS: Kuramsal sınav
NYUS: Nesnel yapılandırılmış uygulama sınavı
HUN: Hekimlik Uygulamaları Notu
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DÖNEM II YAPI VE İŞLEV BİLGİSİ (TIP 201)
1. DÖNEM İÇİ NOTU
Dönem içi notu bileşenleri
 Dönem içi Kuramsal sınav:
(M1 KS+M2 KS+M3 KS+M4 KS) /4


Dönem içi NYUS:
(M1 NYUS+ M2 NYUS + M3 NYUS +M4 NYUS)/4



PDÖ:
(M1 PDÖ+M2 PDÖ+M3 PDÖ+M4 PDÖ+) /4



Dönem içi HUN: %60 Mesleksel ve İletişim Becerisi dönem içi
değerlendirmesi + %20 KDT dönem içi değerlendirmesi+%20 Tıpta İnsan
Bilimleri dönem içi değerlendirmesi

Dönem içi notu hesaplaması
DİN: %55.25 Dİ Kuramsal Sınav notu+ %25.5 Dİ NYUS notu+%4.25 PDÖ notu +
%15 Dİ HUN
1. DÖNEM SONU NOTU
Dönem sonu notu bileşenleri
 Dönem sonu kuramsal sınavı


Dönem sonu NYUS



Dönem sonu HUN: %60 Mesleksel ve İletişim Becerisi dönem sonu
değerlendirmesi + %20 KDT dönem sonu notu +%20 Tıpta İnsan Bilimleri
dönem sonu notu

Dönem sonu notu hesaplaması
DSN: %50 DS kuramsal sınav notu+ %35 DS NYUS notu+ %15 DS HUN
DERS BAŞARI NOTU HESAPLAMASI*
%50 DİN+%50 DSN
2. BÜTÜNLEME SINAVI NOTU
Bütünleme sınavı notu bileşenleri
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Bütünleme kuramsal sınavı



Bütünleme NYUS



Bütünleme HUN: %60 Mesleksel ve İletişim Becerisi bütünleme
değerlendirmesi + %20 KDT bütünleme notu +%20 Tıpta İnsan Bilimleri
bütünleme notu

Bütünleme sınavı notu hesaplanması
BSN: %50 BS kuramsal sınav notu+ %35 BS NYUS notu+ %15 BS HUN
DERS BAŞARI NOTU HESAPLAMASI*
%50 DİN+%50 BSN
*Gelişim sınavından elde edilen notun %5’i ders başarı notuna eklenir. Toplam not 100
puanı geçemez.

Kısaltmalar
BS: Bütünleme Sınavı
BSN:Bütünleme sınavı notu
Dİ: Dönem İçi
DS: Dönem Sonu
DİN: Dönem İçi Notu
DSN: Dönem Sonu Notu
KS: Kuramsal Sınav
NYUS: Nesnel Yapılandırılmış Uygulama Sınavı
PDÖ: Probleme Dayalı Öğrenme
HUN: Hekimlik Uygulamaları Notu
KDT: Kanıta Dayalı Tıp
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DÖNEM III YAPI VE İŞLEV BOZUKLUKLARI BİLGİSİ
(TIP 301)
1.

DÖNEM İÇİ NOTU

Dönem içi notu bileşenleri
 Dönem içi kuramsal sınav:
(M1 KS+M2 KS+M3 KS+M4 KS+M5 KS+M6 KS) /6
 Dönem içi NYUS:
(M3 NYUS+M6 NYUS)/2
 PDÖ:
(M1 PDÖ+M2 PDÖ+M3 PDÖ+M4 PDÖ+M5 PDÖ+M6 PDÖ) /6
 Dönem içi HUN: %30 Mesleksel ve İletişim Becerisi dönem içi
değerlendirmesi + %35 APY dönem içi değerlendirmesi+%35 Topluma Dayalı
Tıp Uygulamaları dönem içi değerlendirmesi
Dönem içi notu hesaplaması
DİN: %52 Dİ Kuramsal Sınav notu+ %24 Dİ NYUS notu+%4 PDÖ notu +
%20 Dİ HUN
2. DÖNEM SONU NOTU
Dönem sonu notu bileşenleri
 Dönem sonu kuramsal sınavı
 Dönem sonu NYUS
 Dönem sonu HUN: %60 Mesleksel beceriler dönem sonu değerlendirmesi +
%20 APY dönem sonu notu+%20 Topluma Dayalı Tıp Uygulamaları dönem
sonu notu
Dönem sonu notu hesaplaması
DSN: %50 DS kuramsal sınav notu+ %30 DS NYUS notu+ %20 DS HUN
DERS BAŞARI NOTU HESAPLAMASI*
%50 DİN+%50 DSN
3.

BÜTÜNLEME SINAVI NOTU

Bütünleme sınavı notu bileşenleri
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Bütünleme kuramsal sınavı



Bütünleme NYUS

 Bütünleme HUN: %60 Mesleksel beceriler dönem sonu değerlendirmesi + %20
APY dönem sonu notu+%20 Topluma Dayalı Tıp Uygulamaları dönem sonu
notu
Bütünleme sınavı notu hesaplanması
BSN: %50 BS kuramsal sınav notu+ %30 BS NYUS notu+ %20 BS HUN
DERS BAŞARI NOTU HESAPLAMASI*
%50 DİN+ %50 BSN
*Gelişim sınavından elde edilen notun %5’i ders başarı notuna eklenir. Toplam not 100
puanı geçemez.

Kısaltmalar
BS: Bütünleme sınavı
BSN: Bütünleme sınavı notu
Dİ: Dönem içi
DS: Dönem sonu
DİN: Dönem içi notu
DSN : Dönem sonu notu
KS: Kuramsal sınav
NYUS: Nesnel yapılandırılmış uygulama sınavı
PDÖ: Probleme dayalı öğrenme
HUN: Hekimlik Uygulamaları Notu
APY: Araştırma Planlama ve Yürütme
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DÖNEM IV VE V
Klinik staj notu bileşenleri
 Karne notu,
 Ara sınav
 Yazılı sınav
 Sözlü sınavdır
KLİNİK STAJLARDA DERS BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI
ARA SINAV YAPILAN STAJLAR
SINAV

KATKI YÜZDESİ

Staj sonu sözlü/pratik sınav

% 50

Staj sonu yazılı sınav

% 30

Ara sınav

% 10

Karne notu

% 10

ARA SINAV YAPILMAYAN STAJLAR
SINAV

KATKI YÜZDESİ

Staj sonu sözlü/pratik sınav

% 50

Staj sonu yazılı sınav

% 40

Karne notu

% 10

DERS/KLİNİK STAJ TEKRARI
 Dönem I de Yapı ve İşlev Bilgisi I, Dönem II de Yapı ve İşlev Bilgisi II, Dönem III
te Yapı ve İşlev Bozuklukları Bilgisi derslerini tek ders sınavında da geçemeyen
öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim döneminde aynı dersi tekrarlar. Başarısız
oldukları bu dersleri tekrar alan öğrencilerin bu derslere yeniden devam etmeleri
gerekir. Bu derslerden başarılı olan öğrenciler, eğitim programlarında bulunan diğer
derslerden başarısız olmaları durumunda (5ı ve seçmeli dersler) bir üst sınıfa devam
ederek bu dersleri alttan alabilirler. İlgili derslerin tekrarı durumunda devam aranıp
aranmayacağı Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
hükümlerine göre belirlenir.
 Öğrenci bütünleme ve/veya 3 ders sınavı (sadece Dönem V) sınavından başarısız
olarak klinik stajı başaramaması durumunda ilgili klinik stajı bir sonraki eğitim-
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öğretim döneminde tekrar alır. Bu klinik stajları başarması durumunda klinik staj
rotasyon programına uygun olarak bir üst döneme başlar.
 Seçmeli dersten başarılı olamayan öğrenciler bir üst sınıfa devam edebilirler. Ancak
bu dersten başarılı olmadan mezun olamazlar.

IIe. DEVAM DURUMU
 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde derslere devam zorunluluğu vardır. Teorik
(kuramsal) derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam zorunluluğu aranır.
Dönem I-III te farklı öğretim yöntemleri ile verilen derslerin her biri için ayrı devam
zorunluluğu istenir.
 Devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenci, Dönem I-III’te “yarıyıl/yıl sonu
sınavlarına”, klinik stajlarda “Klinik staj sonu sınavlarına” giremez ve ilgili
ders/klinik stajdan başarısız sayılır

IIf. GERİ BİLDİRİMLER





Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tüm dönemlerde geri bildirim alınır.
Geri bildirimler sözlü ve elektronik ortamda olmak üzere iki şekilde alınır.
Elektronik ortamdaki geri bildirimler Ankara Üniversitesi Moodle sistemi
üzerinden yapılacaktır.
Genel modül/staj değerlendirmesi yanısıra ders ve etkinlik geri bildirimleri,
ölçme ve değerlendirmeye yönelik geri bildirimler alınmaktadır.

EĞİTİM YÖNETİMİ





Eğitim yapılandırılması, tüm dönemler için dönem kurulları, eğitim etkinlikleri
entegrasyon kurulları (Kanıta Dayalı Tıp, Topluma Dayalı Tıp, Mesleksel ve
İletişim Becerileri, Tıpta İnsan Bilimleri, Akılcı İlaç) ile klinik öncesi dönemde
modül kurulları, klinik dönemde klinik staj kurulları tarafından gerçekleştirilir.
Müfredat kapsamında kurullarda alınan kararlar “Mezuniyet Öncesi Eğitim Kurulu
ve Müfredatı Geliştirme Komisyonunun” önerisi ile Fakülte Kurulunca karara
bağlanır.
Öğrenci temsilcisi Müfredatı geliştirme kurulu, Fakülte kurulu ve Yönetim
kurulunun toplantılarına düzenli olarak girerek katkıda bulunur. Gerek
duyulduğunda diğer eğitim kurullarının toplantılarına da davet edilir.
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AÜTF EĞİTİM YÖNETİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ
ÇIKTILARI/YETERLİKLERİ
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MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ÇIKTILARI /
YETERLİKLER

AÜTF Mezunundan Beklenen Temel Roller
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1. HEKİM
TANIM
Yeterlikler çerçevesinde merkezi roldür ve hekimliğin koruyucu, tedavi ve rehabilite
edici uygulamalarını tanımlar. Hekimler yüksek nitelikli ve güvenli birey ve toplum
odaklı tıbbi bakım sunmak için tıbbi bilgileri, klinik becerileri ve profesyonel tutumları
uygulayarak tüm yeterlik rollerini bu rolde bütünleştirirler. Hekimler tıbbi bakım
süreçlerinde bilgi toplayıp yorumlar, klinik karar verir, tanısal ve tedaviye yönelik
girişimleri gerçekleştirirler.

TEMEL YETERLİKLER
1. Birinci basamağa özgü hekimlik uygulamalarını ustalıkla uygular
1.1 Hekimliğe ilişkin yeterlilik rollerini tıp uygulamalarında bütünleştirir.
1.2 Hastalarına nitelikli sağlık bakımı sunmak için kararlılık gösterir.
1.3 Hekimlik uygulamalarında temel, klinik ve sosyal/davranışsal bilimlerin
bilgilerini kullanır.
1.4 Hastalarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek birinci basamağa özgü
koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hekimlik uygulamalarını ustalıkla yerine
getirir.
1.5 Hekimlik uygulamalarındaki karmaşık ve belirsiz durumları tanır ve uygun
yaklaşım sergiler.
2. Hasta merkezli klinik değerlendirme yapar ve birinci basamak düzeyinde hasta
yönetimi planları oluşturur
2.1 Tanı, tedavi ve korunma amaçlarına yönelik anamnez alır, fizik muayene
yapar, gerekli tetkikleri seçer ve tetkik sonuçlarını yorumlar.
2.2 Anamnez, fizik muayene ve tetkik sonuçlarını değerlendirerek tanı/ön tanı
koyar.
2.3 Hasta ve/veya hasta yakınlarının katılımı ile sağlığın korunması ve
geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyona yönelik bakım hedefleri belirler ve
hedefe uygun yönetim planı oluşturur.
2.4 Akılcı ilaç uygulama ilkeleri doğrultusunda reçete düzenler.
3. Birinci basamak düzeyinde tanı ve/veya tedaviye yönelik girişimsel işlemleri
planlar ve uygular
3.1 Tanı ve/veya tedaviye yönelik girişimsel işlemleri belirler, hastanın klinik
durumu ve var olan kaynakları dikkate alarak önceliklendirir.
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3.2 Girişimsel işlemlerin gerekçe, yarar ve risklerini açıklayarak hasta ve/veya
hasta yakınlarından aydınlatılmış onam alır ve belgeler.
3.3 Girişimsel işlemleri, uygun ortam ve koşulları sağlayarak ustalıkla ve güvenli
bir şekilde uygular.
3.4 Girişimsel işlem sonrası bakım planı yapar ve uygular.
4. Birinci basamak düzeyinde uygun izlem ve sevk/konsültasyon planları
oluşturur
4.1 Tanı, tedavi, korunma ve rehabilitasyona yönelik uygun izlem planı oluşturur
ve planın uygulanmasında hastanın ve ekip üyelerinin rollerini belirler.
4.2 Hastanın
ne
zaman
üst
basamak
sağlık
kuruluşlarına
sevk
edilmesi/konsültasyon istenmesi gerektiğine karar verir ve uygun koşullarda
sevk eder.
5. Sağlık hizmet kalitesinin ve hasta güvenliğinin sürekli iyileştirilmesine aktif
olarak katkıda bulunur
5.1 Nitelikli sağlık bakımı sunmak için imkânları araştırır.
5.2 Sağlık hizmet kalitesinin ve hasta güvenliğinin sürekli iyileştirilmesine bireysel
olarak katkıda bulunur ve hasta ile hasta yakınlarının katılımını teşvik eder.
5.3 İnsana ve sisteme ait faktörlerin klinik karar verme ve hasta bakımı süreçlerini
nasıl etkilediğinin bilincindedir.
5.4 İstenmeyen tıbbi olayları ve beklenen sonucu vermemiş girişimleri tanır ve
yönetir.

2. İLETİŞİMCİ
TANIM
İletişimci olarak hekimler, yüksek nitelikli sağlık hizmeti için gerekli olan bilgilerin
toplanmasını ve paylaşılmasını sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla hastalar, hasta
yakınları, sağlık ekibi ve diğer sağlık hizmet sunucuları ile ilişkiler kurarlar. Hekimler,
hasta odaklı bir yaklaşımla hastalarının gereksinimleri, değerleri ve tercihlerini
yansıtacak şekilde tıbbi sorunlarına ve sağlık hedeflerine yönelik planlar geliştirirler.
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TEMEL YETERLİKLER
1. Hasta ve hasta yakınları ile profesyonel iletişim kurar
1.1 Hasta merkezli yaklaşımla, iletişim becerilerini kullanarak hastanın güvenini
sağlayan, özerkliğini destekleyen, empati ve saygıya dayalı etkili iletişim kurar.
1.2 Hastanın onuru ve mahremiyetini koruyacak, katılımını, güvenliğini ve
konforunu sağlayacak uygun fiziksel ortam oluşturur.
1.3 Gerek hastaların gerekse sağlık ekibinin, tıbbi bakım kalitesini etkileyebilecek
inanç, değer sistemi, önyargı, tercih, koşul, beklenti ve bakış açılarının farkına
varır ve bu doğrultuda en uygun yaklaşımı belirler.
1.4 Duygusal ve özel durumları (kötü haber verme, ajite bireyler vb.) ve
çatışmaları etkili iletişim becerilerini kullanarak yönetir.
2. Hasta ve hasta yakınlarından doğru ve geçerli bilgi edinir ve sentezler
2.1 Hasta merkezli görüşmeler yaparak, gerekli biyolojik, tıbbi ve psikososyal
bilgileri edinir ve sentezler.
2.2 Hekim-hasta görüşmesinin akışını yönetir.
2.3 Gerekli durumlarda hastanın onayını alarak hasta yakınları ve diğer
kaynaklardan bilgi edinir.
3. Hasta bakımı ile ilgili hedefleri ve planları, hasta ve hasta yakınları ile paylaşır
3.1 Hastanın anlama düzeyine ve ihtiyaçlarına uygun açık ve net açıklamalar
yapar.
3.2 İstenmeyen tıbbi olayları hasta ve hasta yakınlarına doğru ve uygun şekilde
açıklar.
4. Sağlık bakım planlarının geliştirilmesi sürecine hasta ve hasta yakınlarının
katılımını teşvik eder
4.1 Uygun iletişim becerileri ve yaklaşımları kullanarak hasta ve hasta yakınlarının
sağlıkları konusunda bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.
4.2 Doğru ve güvenilir bilgi kaynakları ve iletişim teknolojilerini belirlemeleri,
erişmeleri ve kullanmaları konusunda hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olur.
5. Tıbbi görüşmelere ilişkin yazılı ve elektronik bilgileri belgeler ve uygun şekilde
paylaşır
5.1 Tıbbi görüşmeleri doğru, tam, yasal gerekliliklere uygun, zamanında ve
ulaşılabilir şekilde belgeler.
5.2 Yazılı ve elektronik ortam veya diğer dijital teknolojileri kullanarak etkili
iletişim kurar.
5.3 Hasta mahremiyetini gözetecek şekilde hasta ile ve uygun kişilerle bilgileri
paylaşır.
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6. Meslektaşları ve diğer sağlık elemanları ile etkili iletişim kurar
6.1 Hekimlik uygulamaları ve mesleki çalışmaları sırasında meslektaşları ve diğer
sağlık personeli ile etkili iletişim kurar.
6.2 Sağlık hizmetinin sunumu sırasında ortaya çıkan sorunları ve çatışmaları etkili
iletişim becerileri kullanarak çözer.

3. EKİP ÜYESİ
TANIM
Sağlık ekibi üyesi olarak, hekimler güvenli ve yüksek nitelikli sağlık bakımı sunmak
için meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile etkili bir şekilde çalışır. Ekip çalışması,
birbirini tamamlayıcı becerilere sahip çeşitli bireyler ile iş birliği içinde çalışmayı
gerektirir. İş birliği güven, saygı ve ortak karar vermeye dayalı bir süreçtir.

TEMEL YETERLİKLER
1. Sağlık bakımı sunumunda meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir
şekilde çalışır
1.1 Ekip olarak sağlık bakımı sunmak için meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları
ile birlikte çalışma ilkelerini oluşturur ve sürdürür.
1.2 Sağlık bakım sürecinde ekip içinde kendi sorumluluklarını üstlenir; ekip içinde
veya diğer sağlık hizmet sunucuları ile çakışan sorumlulukları çözüme ulaştırır.
1.3 Diğer sağlık hizmet sunucuları ile sağlık bakımı konusunda ortak kararlar alır.
2. Ekip içinde yanlış anlamaları önlemek, farklılıkları yönetmek ve çatışmaları
gidermek için meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte çalışır
2.1 Meslektaşlarına ve diğer ekip üyelerine karşı saygılı bir tutum sergiler.
2.2 Ekip çalışması sırasında ortaya çıkan çatışmaları ortak müzakere yaklaşımı ile
yönetir.
3. Sağlık bakımını gerektiğinde etkili ve güvenli bir şekilde devreder
3.1 Sağlık bakımının, ne zaman ve kime devredilmesi gerektiğine karar verir.
3.2 Sağlık bakımı sorumluluğunun devri sırasında yazılı ve sözlü olarak etkili ve
güvenli bir devir teslim yapar.
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4. LİDER
TANIM
Lider olarak hekimler, yüksek nitelikli sağlık hizmet sistemi oluşturulması için diğer
sağlık liderleri ile iş birliği içinde vizyon geliştirir ve bu vizyonu gerçekleştirmeye
yönelik süreçlerde sorumluluk alır. Lider rolü, sağlık bakım sisteminin işletilmesi ve
geliştirilmesine yönelik karar verilmesinde yönetici ve lider olarak hekimlerin aktif
katılımını tanımlar.

TEMEL YETERLİKLER
1. Sağlık sistemleri, organizasyonları ve ekipleri içinde aktif rol alarak sağlık
hizmet sunumunun iyileştirilmesine katkıda bulunur
1.1 Mevcut en iyi bilgi ve uygulamaları kullanarak sağlık bakım kalitesinin
iyileştirilmesine ve hasta güvenliğine katkıda bulunur.
1.2 Sağlık bakım sistemlerini iyileştirmek için ilgili tarafları işbirliği içinde
çalışmaya teşvik eder.
1.3 Tıbbi uygulamalarda ortaya çıkan istenmeyen olayların ve tıbbi yetersizliklerin
önlenmesi azaltılması, bildirimi ve yönetimi süreçlerinde aktif rol alır.
1.4 Sağlık bakım kalitesini ve hasta güvenliğini iyileştirmek için sağlık bilişimini
kullanır.

2. Sağlık kaynaklarının yönetiminde görev alır
2.1 Nitelikli sağlık bakımı için mevcut kaynakları akılcı bir şekilde yönetir ve
geliştirir.
2.2 Sağlık bakım süreçlerini maliyet-etkin bir şekilde ve etik ilkeleri gözeterek
planlar ve yönetir.
2.3 Sağlık hizmetinin niteliğini iyileştirici stratejilerin geliştirilmesine katkıda
bulunur.
3. Mesleki uygulamalarda liderlik sergiler
3.1 Liderlik becerilerini değerlendirir ve sürekli olarak geliştirir.
3.2 Birinci basamak düzeyinde hizmet verdiği birimi yönetir.
3.3 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerini ve politikalarını anlar, eleştirel
değerlendirebilir ve yöneticilik/liderlik uygulamalarına yansıtır.
3.4 Hizmet verdiği birimde sağlık bakım kalitesini ve sonuçlarını geliştirmeye
yönelik süreçleri planlar ve yönetir.
4. Mesleki uygulamalarını ve kariyerini yönetir
4.1 Bireysel ve mesleki yeterliklerinin farkındadır ve gelişime açıktır.
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4.2 Reflektif uygulamalarla bireysel ve mesleki yeterliklerini sürekli değerlendirir
ve geliştirir.
4.3 Mesleğini ve kişisel yaşamını dengelemek için önceliklerini belirler ve zamanı
yönetir.
4.4 Mesleki uygulamalarını iyileştirici süreçleri planlar ve uygular.

5. SAĞLIK SAVUNUCUSU
TANIM
Sağlık savunucusu olarak hekimler, kendi alanlarına katkıda bulunmak, gereksinimleri
belirlemek, iş birliğini geliştirmek, gerektiğinde başkaları adına konuşmak ve
kaynakların harekete geçirilmesini desteklemek için hizmet ettikleri hastalar, gruplar ve
toplumla birlikte çalışarak halkın sağlık ve refahının iyileştirilmesinde rol alırlar.

TEMEL YETERLİKLER
1. Klinik veya klinik dışı ortamlarda hizmet sunduğu bireylerin sağlık
gereksinimlerini belirler ve cevap verir
1.1 Bireysel düzeyde sağlığa etki eden biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve
ekonomik faktörleri hastaların katılımıyla belirler ve izler.
1.2 Tüm sağlık bakım süreçlerinde sağlığın korunması, geliştirilmesi ve
hastalıkların önlenmesi yaklaşımına öncelik verir.
1.3 Sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini benimsemeleri ve uygulamaları için
bireyleri destekler, eğitim ve danışmanlık verir.
2. Hizmet verdiği toplumun sağlık düzeyini ve gereksinimlerini belirler ve cevap
verir
2.1 Hizmet verdiği toplumun sağlık düzeyini ve gereksinimlerini uygun yöntem ve
araçlarla değerlendirerek belirler ve izler.
2.2 Hizmet verdiği toplumda hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesine
yönelik çalışmalarda aktif rol üstlenir.
2.3 Toplumun sağlık düzeyini belirleme ve geliştirme süreçlerine toplumun
katılımını teşvik eder.
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6. BİLİMSEL
TANIM
Bilimsel yaklaşımı benimseyen hekimler, sürekli öğrenme ve öğretme, bilimsel kanıtları
ve diğer kaynakları değerlendirme ve bilime katkıda bulunma yoluyla mesleki
uygulamalarında en iyiye ulaşmak için yaşam boyu sorumluluk gösterirler.

TEMEL YETERLİKLER
1. Sürekli öğrenme yoluyla mesleki performansını geliştirir
1.1 Mesleki uygulamalarını geliştirmek için kişisel öğrenme planı oluşturur,
uygular, izler ve değerlendirir.
1.2 Öğrenme ve gelişim için gereksinimlerini belirlemek üzere uygun
kaynakları/araçları kullanarak performansını düzenli olarak değerlendirir.
1.3 Mesleki uygulamalarını sürekli geliştirmek için birlikte öğrenme süreçlerine
katılır.
2. Sağlık çalışanlarının ve toplumun öğrenmesine katkıda bulunur
2.1 Rol model olmanın sağlık ekibi ve toplum üzerindeki gücünün farkındadır.
2.2 Birlikte çalıştığı sağlık ekibinin öğrenme gereksinimleriniekip üyelerinin
katılımıyla belirler ve önceliklendirir.
2.3 Öğrenmeyi kolaylaştırmakiçin uygun öğrenme ortamı oluşturur ve etkili bir
öğretim sağlar.
2.4 Etkili geri bildirim alır ve verir.
2.5 Öğretme ve öğrenme için uygun değerlendirme araçlarını ve yöntemlerini
kullanır.
3. Mesleksel uygulamalarında var olan en iyi kanıtları toplar ve karar verme
süreçlerinde kullanır
3.1 Mesleksel uygulamalarında belirsizlikleri ve bilgi eksikliklerini tanır ve onları
gidermeye yönelik girişimlerde bulunur.
3.2 Öğrenme kaynaklarının belirlenmesi, seçilmesi ve öğrenme sürecinin
yönetiminde yeterlik gösterir.
3.3 Bilimsel kanıtları karar verme süreçlerinde kullanır.
4. Sağlıkla ilgili araştırma ve literatürün doğruluğunu, güvenirliliğini ve
uygulanabilirliğini eleştirel olarak değerlendirir
4.1 Belirli bir mesleksel soruya ışık tutabilecek bilimsel çalışmaları ve kaynakları
belirler.
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4.2 Bilimsel çalışma bulgularını yorumlar ve mesleki uygulamalarla ilişkisini
değerlendirir.
4.3 Bilimsel kaynakların geçerliliğini ve taraf tutma riskini belirler.
4.4 Biyomedikal araştırma ürünlerinin uygulanabilirliği ile ilgili kanıtları
değerlendirir.
4.5 Bilimsel çalışma bulgularını mesleki uygulamalarında kullanırve uygulamayı
engelleyici ve kolaylaştırıcı faktörleri değerlendirir.
4.6 Mesleki uygulamaları ile ilgili yeni kanıtları sunan bilgi sistemlerini belirler ve
kullanır.
5. Sağlık
alanında
bilgi
ve
uygulamaların
oluşturulmasına
veya
yaygınlaştırılmasına katkıda bulunur
5.1 Sağlıkla ilgili araştırma ilkelerini ve geçerli olan etik kuralları tartışır ve
yorumlar.
5.2 Bir araştırmada tüm araştırmacıların rollerini ve sorumluluklarını belirler,
bunların diğer mesleki rol ve sorumluluklardan farklılıklarını tartışır.
5.3 Belirli bir mesleki sorunun bilimsel olarak araştırılmasına yönelik hipotezler
oluşturur.
5.4 Belirlenen hipotezlerin araştırılmasına uygun olası yöntemleri belirler, tartışır
ve eleştirir.
5.5 Planlanan araştırmayı bilimsel ve etik ilkeleri gözeterek yürütür, çalışma
sonuçlarını analiz eder ve raporlar.
5.6 Bilimsel çalışmaların sonuçlarını meslektaşlarına, diğer sağlık çalışanlarına,
hasta ve hasta yakınları da dâhil topluma aktarır.

7. PROFESYONEL
TANIM
Profesyonel olarak hekimler, bireylerin ve toplumun sağlığı ve iyilik halinin korunması
ve geliştirilmesine kendilerini adarlar. Profesyonel rol, profesyonel bir kimlik temeline
dayanır. Bu rol, etik ilkeler ile klinik yeterlik, sürekli mesleki gelişim, doğruluk,
dürüstlük, özveri, farklılıklara saygı, uygun mesleki tutum ve davranışların
benimsenmesi ve toplum yararının teşvikine bağlılıkla yönlendirilir.
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TEMEL YETERLİKLER
1. En iyi mesleki uygulamaları etik ilkelere ve değerlere bağlı kalarak uygulama
konusunda kararlılık sergiler
1.1 Mesleki uygulamalarında dürüstlük, doğruluk, bağlılık, merhamet, saygı,
özveri, farklılıklara saygı ve gizliliğin korunmasını yansıtan uygun profesyonel
davranışlar ve ilişkiler sergiler.
1.2 Mesleki uygulamalarında en iyiyi hedefler ve ekip çalışmasına aktif katılım
için kararlılık gösterir.
1.3 Mesleki uygulamalarında karşılaştığı etik sorunları tanır ve yönetir.
1.4 Mesleksel görevlerini gerçekleştirirken çıkar çatışmalarını tanır ve yönetir.
1.5 Teknolojiye bağlı iletişimin kullanımında etik ilkelere bağlı kalarak
profesyonel davranış sergiler.
2. Sağlık hizmetinin toplumsal yarar gözetilerek uygulanmasına bağlılık gösterir
2.1 Sağlık hizmet sunumunda ve kaynakların yönetiminde toplum yararını önceler
ve artırılmasına çaba gösterir.
2.2 Mesleği ile ilgili toplumsal beklentileri gözeterek hastalara, topluma ve
mesleğine karşı sorumluluklarını yerine getirir.

3. Mesleki düzenlemelere ve etik ilkelere uygun davranma konusunda kararlılık
gösterir
3.1 Mesleksel ve etik ilkelere, uygulama standartlarına ve ilgili mevzuata uygun
davranır.
3.2 Meslektaşlarının uygun olmayan etik ve mesleki davranışlarını tanır ve tepki
gösterir.
3.3 Mesleki ilişkilerde meslektaşlar arası işbirliği ve saygı kültürünü sürdürür ve
güçlendirir.
4. Kendisinin ve diğer sağlık çalışanlarının sağlığı ve iyilik halinin korunması ve
geliştirilmesi için çaba gösterir
4.1 Hekimlik mesleğini sürekli ve etkin bir şekilde sürdürebilmek için kişisel ve
mesleksel ihtiyaçlarını tanır ve yönetir.
4.2 Meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının kişisel ve mesleksel ihtiyaçlarını
tanır ve destekler.
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MEZUN YETERLİKLERİNİN EĞİTİM DÖNEMLERİNE GÖRE
DÜZEYLENDİRİLMESİ
DÜZEYLER
1. Bilgi, beceri ve tutum kazanma
2. Bilgi, beceri ve tutumları yeterliklere dönüştürme
 2(S): Simüle ortamlarda (model, maket, simüle hastalar, vb) yeterlik
 2: Gerçek klinik ortamlarda yeterlik
3. Yeterliklere uygun davranışlar sergileme ve hekimlik uygulamaları yapma
(Yeterliklere uygun performans sergileme)
4. Profesyonelliğe yönelik mesleki ve insani değerleri içselleştirme

EĞİTİM DÖNEMLERİ
YETERLİK
I-III

IV-V

VI

1, 2S

2

3, 4

1

2

3, 4

HEKİM
1. Birinci basamağa özgü hekimlik uygulamalarını ustalıkla uygular
1.1
1.2

Hekimliğe ilişkin yeterlilik rollerini tıp uygulamalarında
bütünleştirir
Hastalarına nitelikli sağlık bakımı sunmak için kararlılık
gösterir

1.3

Hekimlik uygulamalarında temel, klinik ve sosyal/davranışsal
bilimlerin bilgilerini kullanır

1, 2S

2

3, 4

1.4

Hastalarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek birinci
basamağa özgü koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hekimlik
uygulamalarını ustalıkla yerine getirir

1, 2S

2

3, 4

2

3

1.5

Hekimlik uygulamalarındaki karmaşık ve belirsiz durumları
tanır ve uygun yaklaşım sergiler

2. Hasta merkezli klinik değerlendirme yapar ve birinci basamak düzeyinde hasta yönetimi planları
oluşturur
2.1

Tanı, tedavi ve korunma amaçlarına yönelik anamnez alır,
fizik muayene yapar, gerekli tetkikleri seçer ve tetkik
sonuçlarını yorumlar

1, 2S

3, 4
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2.2

Anamnez, fizik muayene ve tetkik sonuçlarını
değerlendirerek tanı/ön tanı koyar

2.3

2.4

1, 2S

2, 3

3, 4

Hasta ve/veya hasta yakınlarının katılımı ile sağlığın
korunması ve geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyona yönelik
bakım hedefleri belirler ve hedefe uygun yönetim planı
oluşturur

1

2

3, 4

Akılcı ilaç uygulama ilkeleri doğrultusunda reçete düzenler

1

1, 2

3

3. Birinci basamak düzeyinde tanı ve/veya tedaviye yönelik girişimsel işlemleri planlar ve uygular
3.1

Tanı ve/veya tedaviye yönelik girişimsel işlemleri belirler,
hastanın klinik durumu ve var olan kaynakları dikkate alarak
önceliklendirir

1

2

3, 4

Girişimsel işlemlerin gerekçe, yarar ve risklerini açıklayarak
hasta ve/veya hasta yakınlarından aydınlatılmış onam alır ve
belgeler

1, 2S

2, 3

3, 4

3.3

Girişimsel işlemleri, uygun ortam ve koşulları sağlayarak
ustalıkla ve güvenli bir şekilde uygular

1, 2S

2

3, 4

3.4

Girişimsel işlem sonrası bakım planı yapar ve uygular

1, 2

3, 4

3.2

4. Birinci basamak düzeyinde uygun izlem ve sevk/konsültasyon planları oluşturur
4.1

4.2

Tanı, tedavi, korunma ve rehabilitasyona yönelik uygun izlem
planı oluşturur ve planın uygulanmasında hastanın ve ekip
üyelerinin rollerini belirler

1

1, 2

3, 4

Hastanın ne zaman üst basamak sağlık kuruluşlarına sevk
edilmesi/ konsültasyon istenmesi gerektiğine karar verir ve
uygun koşullarda sevk eder

1

1, 2

3, 4

5. Sağlık hizmet kalitesinin ve hasta güvenliğinin sürekli iyileştirilmesine aktif olarak katkıda bulunur
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5.1

Nitelikli sağlık bakımı sunmak için imkânları araştırır

1

1, 2

2, 3

5.2

Sağlık hizmet kalitesinin ve hasta güvenliğinin sürekli
iyileştirilmesine bireysel olarak katkıda bulunur ve hasta ile
hasta yakınlarının katılımını teşvik eder

1

2

3, 4

5.3

İnsana ve sisteme ait faktörlerin klinik karar verme ve hasta
bakımı süreçlerini nasıl etkilediğinin bilincindedir

1, 2S

2

3

5.4

İstenmeyen tıbbi olayları ve beklenen sonucu vermemiş
girişimleri tanır ve yönetir

1, 2

3

EĞİTİM DÖNEMLERİ
YETERLİK
I-III

IV-V

VI

Hasta merkezli yaklaşımla, iletişim becerilerini kullanarak
hastanın güvenini sağlayan, özerkliğini destekleyen, empati ve
saygıya dayalı etkili iletişim kurar

1, 2S

2, 3

3, 4

Hastanın onuru ve mahremiyetini koruyacak, katılımını,
güvenliğini ve konforunu sağlayacak uygun fiziksel ortam
oluşturur

1, 2S

2, 3

3, 4

Gerek hastaların gerekse sağlık ekibinin, tıbbi bakım kalitesini
etkileyebilecek inanç, değer sistemi, önyargı, tercih, koşul,
beklenti ve bakış açılarının farkına varır ve bu doğrultuda en
uygun yaklaşımı belirler

1

2, 3

2, 4

Duygusal ve özel durumları (kötü haber verme, ajite bireyler
vb.) ve çatışmaları etkili iletişim becerilerini kullanarak yönetir

1, 2S

2

3, 4

İLETİŞİMCİ

1. Hasta ve hasta yakınları ile profesyonel iletişim kurar
1.1

1.2

1.3

1.4

2. Hasta ve hasta yakınlarından doğru ve geçerli bilgi edinir ve sentezler
2.1

Hasta merkezli görüşmeler yaparak, gerekli biyolojik, tıbbi ve
psikososyal bilgileri edinir ve sentezler

1, 2S

2, 3

3, 4

2.2

Hekim-hasta görüşmesinin akışını yönetir

1, 2S

2, 3

3, 4

2.3

Gerekli durumlarda hastanın onayını alarak hasta yakınları ve
diğer kaynaklardan bilgi edinir

1

2

3, 4

3. Hasta bakımı ile ilgili hedefleri ve planları, hasta ve hasta yakınları ile paylaşır
a.

Hastanın anlama düzeyine ve ihtiyaçlarına uygun açık ve net
açıklamalar yapar

1, 2S

2

3, 4

b.

İstenmeyen tıbbi olayları hasta ve hasta yakınlarına doğru ve
uygun şekilde açıklar

1

2

3, 4

4. Sağlık bakım planlarının geliştirilmesi sürecine hasta ve hasta yakınlarının katılımını teşvik eder
a.

Uygun iletişim becerileri ve yaklaşımları kullanarak hasta ve
hasta yakınlarının sağlıkları konusunda bilinçli kararlar
almalarına yardımcı olur

1, 2S

2

3, 4
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b.

Doğru ve güvenilir bilgi kaynakları ve iletişim teknolojilerini
belirlemeleri, erişmeleri ve kullanmaları konusunda hasta ve
hasta yakınlarına yardımcı olur

1, 2

2

3, 4

5. Tıbbi görüşmelere ilişkin yazılı ve elektronik bilgileri belgeler ve uygun şekilde paylaşır
a.

Tıbbi görüşmeleri doğru, tam, yasal gerekliliklere uygun,
zamanında ve ulaşılabilir şekilde belgeler

1, 2S

2

3, 4

b.

Yazılı ve elektronik ortam veya diğer dijital teknolojileri
kullanarak etkili iletişim kurar

1

2

3

c.

Hasta mahremiyetini gözetecek şekilde hasta ile ve uygun
kişilerle bilgileri paylaşır

1

2

3, 4

6. Meslektaşları ve diğer sağlık elemanları ile etkili iletişim kurar
a.

Hekimlik uygulamaları ve mesleki çalışmaları sırasında
meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile etkili iletişim kurar

1, 2S

2

3, 4

b.

Sağlık hizmetinin sunumu sırasında ortaya çıkan sorunları ve
çatışmaları etkili iletişim becerileri kullanarak çözer

1, 2S

2

3, 4

EĞİTİM DÖNEMLERİ
YETERLİK
I-III

IV-V

VI

1

2

3

1

2

3

1

1, 2

EKİP ÜYESİ
1.

Sağlık bakımı sunumunda meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir
şekilde çalışır
1.1
kip olarak sağlık bakımı sunmak için meslektaşları ve diğer sağlık
çalışanları ile birlikte çalışma ilkelerini oluşturur ve sürdürür
1.2
ağlık bakım sürecinde ekip içinde kendi sorumluluklarını üstlenir; ekip
içinde veya diğer sağlık hizmet sunucuları ile çakışan sorumlulukları
çözüme ulaştırır
1.3
iğer sağlık hizmet sunucuları ile sağlık bakımı konusunda ortak
kararlar alır

2. Ekip içinde yanlış anlamaları önlemek, farklılıkları yönetmek ve çatışmaları gidermek için
meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte çalışır
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2.1

Meslektaşlarına ve diğer ekip üyelerine karşı saygılı bir tutum sergiler

2.2

Ekip çalışması sırasında ortaya çıkan çatışmaları ortak müzakere yaklaşımı
ile yönetir

1, 2S

2

3, 4

1

2

3

3. Sağlık bakımını gerektiğinde etkili ve güvenli bir şekilde devreder
3.1

Sağlık bakımının, ne zaman ve kime devredilmesi gerektiğine karar verir

1

2

3, 4

3.2

Sağlık bakımı sorumluluğunun devri sırasında yazılı ve sözlü olarak etkili
ve güvenli bir devir teslim yapar

1

2

3, 4

EĞİTİM DÖNEMLERİ
YETERLİK
I-III

IV-V

VI

LİDER
1. Sağlık sistemleri, organizasyonları ve ekipleri içinde aktif rol alarak sağlık hizmet sunumunun
iyileştirilmesine katkıda bulunur
1.1

Mevcut en iyi bilgi ve uygulamaları kullanarak sağlık bakım
kalitesinin iyileştirilmesine ve hasta güvenliğine katkıda bulunur

1

2

3

1.2

Sağlık bakım sistemlerini iyileştirmek için ilgili tarafları işbirliği
içinde çalışmaya teşvik eder

1

1

2

1.3

Tıbbi uygulamalarda ortaya çıkan istenmeyen olayların ve tıbbi
yetersizliklerin önlenmesi/azaltılması, bildirimi ve yönetimi
süreçlerinde aktif rol alır

1

2

1

2

3, 4

1.4

Sağlık bakım kalitesini ve hasta güvenliğini iyileştirmek için
sağlık bilişimini kullanır

2. Sağlık kaynaklarının yönetiminde görev alır
2.1

Nitelikli sağlık bakımı için mevcut kaynakları akılcı bir şekilde
yönetir ve geliştirir

1

2

2

2.2

Sağlık bakım süreçlerini maliyet-etkili bir şekilde ve etik ilkeleri
gözeterek planlar ve yönetir

1

2

2

2.3

Sağlık hizmetinin niteliğini iyileştirici stratejilerin
geliştirilmesine katkıda bulunur

1

2

2
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3. Mesleki uygulamalarda liderlik sergiler
3.1

Liderlik becerilerini değerlendirir ve sürekli olarak geliştirir

1

2

3, 4

3.2

Birinci basamak düzeyinde hizmet verdiği birimi yönetir

1

2

3, 4

3.3

Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerini ve politikalarını anlar,
eleştirel değerlendirebilir ve yöneticilik/liderlik uygulamalarına
yansıtır

1

2

2

Hizmet verdiği birimde sağlık bakım kalitesini ve sonuçlarını
geliştirmeye yönelik süreçleri planlar ve yönetir

1

2

2

3.4

4. Mesleki uygulamalarını ve kariyerini yönetir
4.1

Bireysel ve mesleki yeterliklerinin farkındadır ve gelişime açıktır

1

2

3, 4

4.2

Reflektif uygulamalarla bireysel ve mesleki yeterliklerini sürekli
değerlendirir ve geliştirir

1, 2S

2

3, 4

4.3

Mesleğini ve kişisel yaşamını dengelemek için önceliklerini
belirler ve zamanı yönetir

1

2

3, 4

4.4

Mesleki uygulamalarını iyileştirici süreçleri planlar ve uygular

1, 2

2, 3

EĞİTİM DÖNEMLERİ
YETERLİK
I-III

IV-V

VI

SAĞLIK SAVUNUCUSU
1. Klinik veya klinik dışı ortamlarda hizmet sunduğu bireylerin sağlık gereksinimlerini belirler ve
cevap verir
1.1 Bireysel düzeyde sağlığa etki eden biyolojik, psikolojik, sosyal,
kültürel ve ekonomik faktörleri hastaların katılımıyla belirler ve
1, 2
2, 3
3, 4
izler
1.2 Tüm sağlık bakım süreçlerinde sağlığın korunması,
geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi yaklaşımına öncelik
1, 2
2, 3
3, 4
verir
1.3 Sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini benimsemeleri ve
uygulamaları için bireyleri destekler, eğitim ve danışmanlık
1, 2
2, 3
3, 4
verir
2. Hizmet verdiği toplumun sağlık düzeyini ve gereksinimlerini belirler ve cevap verir
2.1
2.2
2.3
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Hizmet verdiği toplumun sağlık düzeyini ve gereksinimlerini
uygun yöntem ve araçlarla değerlendirerek belirler ve izler
Hizmet verdiği toplumda hastalıkların önlenmesi ve sağlığın
geliştirilmesine yönelik çalışmalarda aktif rol üstlenir
Toplumun sağlık düzeyini belirleme ve geliştirme süreçlerine
toplumun katılımını teşvik eder

1

2

2, 3

1

2

2

1, 2

2

EĞİTİM DÖNEMLERİ
YETERLİK
I-III

IV-V

VI

1, 2

2, 3

3, 4

1

2

3

1, 2

2

2, 3

1

2

3

BİLİMSEL
1. Sürekli öğrenme yoluyla mesleki performansını geliştirir
1.1

Mesleki uygulamalarını geliştirmek için kişisel öğrenme planı
oluşturur, uygular, izler ve değerlendirir

1.2

Öğrenme ve gelişim için gereksinimlerini belirlemek üzere
uygun kaynakları/araçları kullanarak performansını düzenli
olarak değerlendirir

1.3

Mesleki uygulamalarını sürekli geliştirmek için birlikte öğrenme
süreçlerine katılır

2. Sağlık çalışanlarının ve toplumun öğrenmesine katkıda bulunur
2.1

Rol model olmanın sağlık ekibi ve toplum üzerindeki gücünün
farkındadır

2.2

Birlikte çalıştığı sağlık ekibinin öğrenme gereksinimlerini ekip
üyelerinin katılımıyla belirler ve önceliklendirir

1, 2

2

2.3

Öğrenmeyi kolaylaştırmak için uygun öğrenme ortamı oluşturur
ve etkili bir öğretim sağlar

1, 2

2

2.4

Etkili geri bildirim alır ve verir

2, 3

3, 4

2.5

Öğretme ve öğrenme için uygun değerlendirme araçlarını ve
yöntemlerini kullanır

1, 2

2

1, 2S

3. Mesleksel uygulamalarında var olan en iyi kanıtları toplar ve karar verme süreçlerinde kullanır
3.1

Mesleksel uygulamalarında belirsizlikleri ve bilgi eksikliklerini
tanır ve onları gidermeye yönelik girişimlerde bulunur

1, 2

2, 3

3, 4

3.2

Öğrenme kaynaklarının belirlenmesi, seçilmesi ve öğrenme
sürecinin yönetiminde yeterlik gösterir

1, 2

2, 3

3, 4

3.3

Bilimsel kanıtları karar verme süreçlerinde kullanır

1

2

3, 4

4. Sağlıkla ilgili araştırma ve literatürün doğruluğunu, güvenirliğini ve uygulanabilirliğini eleştirel
olarak değerlendirir
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4.1

Belirli bir mesleksel soruya ışık tutabilecek bilimsel çalışmaları
ve kaynakları belirler

1, 2

2, 3

3, 4

4.2

Bilimsel çalışma bulgularını yorumlar ve mesleki uygulamalar
ile ilişkisini değerlendirir

1

2

3

4.3

Bilimsel kaynakların geçerliliğini ve taraf tutma riskini belirler

1

2

2

4.4

Biyomedikal araştırma ürünlerinin uygulanabilirliği ile ilgili
kanıtları değerlendirir

1

1

4.5

Bilimsel çalışma bulgularını mesleki uygulamalarında kullanır
ve uygulamayı engelleyici ve kolaylaştırıcı faktörleri
değerlendirir

1, 2

2

2

3

4.6

Mesleki uygulamaları ile ilgili yeni kanıtları sunan bilgi
sistemlerini belirler ve kullanır

1

5. Sağlık alanında bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına veya yaygınlaştırılmasına katkıda bulunur
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5.1

Sağlıkla ilgili araştırma ilkelerini ve geçerli olan etik kuralları
tartışır ve yorumlar

5.2

Bir araştırmada tüm araştırmacıların rollerini ve
sorumluluklarını belirler, bunların diğer mesleki rol ve
sorumluluklardan farklılıklarını tartışır

1, 2

2, 3

3

1

2

2

5.3

Belirli bir mesleki sorunun bilimsel olarak araştırılmasına
yönelik hipotezler oluşturur

1, 2

2, 3

3

5.4

Belirlenen hipotezlerin araştırılmasına uygun olası yöntemleri
belirler, tartışır ve eleştirir

1, 2

2, 3

3

5.5

Planlanan araştırmayı bilimsel ve etik ilkeleri gözeterek yürütür,
çalışma sonuçlarını analiz eder ve raporlar

1, 2

2

2

5.6

Bilimsel çalışmaların sonuçlarını meslektaşlarına, diğer sağlık
çalışanlarına, hasta ve hasta yakınları da dâhil topluma aktarır

1, 2

2

2

EĞİTİM DÖNEMLERİ
YETERLİK
I-III

IV-V

VI

PROFESYONEL
1. En iyi mesleki uygulamaları etik ilkelere ve değerlere bağlı kalarak uygulama konusunda kararlılık
sergiler
1.1

Mesleki uygulamalarında dürüstlük, doğruluk, bağlılık,
merhamet, saygı, özveri, farklılıklara saygı ve gizliliğin
korunmasını yansıtan uygun profesyonel davranışlar ve
ilişkiler sergiler

1

2

3

1.2

Mesleki uygulamalarında en iyiyi hedefler ve ekip çalışmasına
aktif katılım için kararlılık gösterir

1

2

3

1.3

Mesleki uygulamalarında karşılaştığı etik sorunları tanır ve
yönetir

1

2

2, 3

1.4

Mesleksel görevlerini gerçekleştirirken çıkar çatışmalarını
tanır ve yönetir

1

2, 3

1.5

Teknolojiye bağlı iletişimin kullanımında etik ilkelere bağlı
kalarak profesyonel davranış sergiler

2

2, 3

1

2. Sağlık hizmetinin toplumsal yarar gözetilerek uygulanmasına bağlılık gösterir
2.1

Sağlık hizmet sunumunda ve kaynakların yönetiminde toplum
yararını önceler ve artırılmasına çaba gösterir

1

2

2, 3

2.2

Mesleği ile ilgili toplumsal beklentileri gözeterek hastalara,
topluma ve mesleğine karşı sorumluluklarını yerine getirir

1

2

3, 4

3. Mesleki düzenlemelere ve etik ilkelere uygun davranma konusunda kararlılık gösterir
3.1

Mesleksel ve etik ilkelere, uygulama standartlarına ve ilgili
mevzuata uygun davranır

1

2, 3

3, 4

3.2

Meslektaşlarının uygun olmayan etik ve mesleki davranışlarını
tanır ve tepki gösterir

1

2

3

3.3

Mesleki ilişkilerde meslektaşlar arası işbirliği ve saygı
kültürünü sürdürür ve güçlendirir

1

2

3

4. Kendisinin ve diğer sağlık çalışanlarının sağlığı ve iyilik halinin korunması ve geliştirilmesi için çaba
gösterir
4.1

Hekimlik mesleğini sürekli ve etkin bir şekilde sürdürebilmek
için kişisel ve mesleksel ihtiyaçlarını tanır ve yönetir

1

2

3, 4

4.2

Meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının kişisel ve
mesleksel ihtiyaçlarını tanır ve destekler

1

2

2
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SEMPTOMLAR / DURUMLAR LİSTESİ

A. SEMPTOMLAR VE KLİNİK DURUMLAR
Abdominal distansiyon
Ağız kuruluğu
Ağızda yara
Ajitasyon
Amenore
Anemi
Anksiyete
Anorektal ağrı
Anüri-Oligüri
Apne
Ateş
Baş dönmesi
Baş ağrısı
Bilinç değişiklikleri
Boğaz ağrısı
Boyunda kitle
Bulantı-kusma
Burun akıntısı / tıkanıklığı
Burun kanaması
Büyüme-gelişme geriliği

42

Cinsel işlev sorunları
Çarpıntı
Çift görme
Çomak parmak
Denge / hareket ile ilgili sorunlar
Deri döküntüleri / lezyonları (makülopapüler, büllöz, veziküler, ülseratif)
Deri ve tırnak değişiklikleri (kuruluk, renk değişikliği vb)
Disfaji
Dismenore
Disparoni
Dispepsi
Dispne
Diyare
Dizüri
Donma
Duygudurum değişiklikleri
Eklem ağrısı / şişliği
Eklemlerde hareket kısıtlılığı
Emme güçlüğü
Ense sertliği
Enürezis
Fekal inkontinans
Genital bölgede yara
Gerçeği değerlendirme sorunları (sanrı, varsanı)
Göğüs ağrısı
Göğüs duvarı anomalileri

43

Görme bozukluğu / kaybı
Göz kuruluğu
Gözde kaşıntı / sulanma
Halsizlik / Çabuk yorulma
Hapşırma
Hematokezya / Rektal kanama
Hematüri
Hemoptizi
Hepatomegali
Hışıltılı solunum (wheezing)
Hipertansiyon
Hipotansiyon
Hipotermi / Hipertermi
Hirsutizm
Horlama
İdrar retansiyonu
İlaçların istenmeyen etkileri / ilaç etkileşimleri
İmpotans
İnfertilite (erkek, kadın)
İnmemiş testis
İşitme bozukluğu / kaybı
İştahsızlık
Jinekomasti
Kabızlık
Kalpte üfürüm
Kanama eğilimi

44

Karın ağrısı
Karında kitle
Kas güçsüzlüğü
Kas-iskelet sistemi ağrıları (bel, boyun, sırt, kalça ve ekstremite ağrısı)
Kasıkta / skrotumda kitle
Kaşıntı
Kırmızı göz (Gözde kızarıklık)
Kilo artışı / fazlalığı
Kilo kaybı / alamama
Kladikasyo intermittant
Kolik ağrılar (renal, bilier, intestinal)
Konuşma bozuklukları (afazi, disfazi, dizartri, disfoni, kekemelik vb)
Konvülsiyonlar
Kulak ağrısı / akıntısı
Kuşkulu genitalya
Lenfadenopati
Melena-hematemez
Meme akıntısı
Memede kitle
Menstrüel siklus sorunları (Oligomenore, polimenore, hipermenore, hipomenore, menoraji, metroraji,
menometroraji)
Mikro-makrosefali
Nevraljiler
Obsesyon
Ödem
Öksürük
Panik atağı

45

Parestezi
Parezi, paralizi
Pelvik ağrı
Peteşi, purpura, ekimoz
Polidipsi
Poliüri
Pollaküri / Noktüri
Puberte bozuklukları (erken-geç)
Pupil değişiklikleri
Saç dökülmesi
Sarılık
Senkop
Ses kısıklığı
Sık hastalanma
Siyanoz
Sokmalar / Isırıklar
Splenomegali
Stridor
Şaşılık
Terleme değişiklikleri
Tetani
Tinnitus
Tremor
Unutkanlık
Uyku ile ilgili sorunlar
Üretral akıntı

46

Üriner inkontinans
Vajende ele gelen kitle / sarkma hissi
Vajinal akıntı
Vajinal kanama (Gebelikte, postpartum, postmenapozal, diğerleri)
Vulvar-vajinal kaşıntı
Yabancı cisim (yutma-aspirasyon / kulak-burun)
Yanık
Yükseklik ve dalma ile ilgili sorunlar (basınç değişiklikleri)

B. ADLİ VE/VEYA PSİKOSOSYAL DURUMLAR
Agresyon (sinirlilik)
Alkol ve madde kullanımına ait sorunlar ve bağımlılık
Asfiksi
Dikkat eksikliği, hiperaktivite
Donukluk hali
Hukuki durumlar / sorumluluklar
İntihar (düşüncesi, girişimi) / Kendine zarar verme
İhmal ve istismar (Çocuk, yaşlı, engelli, incinebilir gruplar)
Kazalar (Ev-iş-trafik kazaları, elektrik çarpması, düşme, boğulmalar)
Korozif madde maruziyeti
Öğrenme güçlüğü
Ölüm
Şiddet (Aile içi şiddet, çocuğa, kadına, sağlık personeline yönelik şiddet, iş yerinde şiddet, mobing)
Maluliyet
Risk yönetimi ve malpraktis
Yaralar ve yaralanmalar

47

Yeme davranışı sorunları
Zehirlenmeler

C. SAĞLIKLILIK DURUMLARI
Ağız-diş sağlığı
Anne ve çocuk sağlığı
Bağışıklama
Çalışan sağlığı
Egzersiz ve fiziksel aktivite
Hayatın farklı evrelerinde sağlıklılık (Gebelik, doğum, lohusalık, yenidoğan, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik,
menapoz-andropoz, yaşlılık, terminal dönem, ölüm)
Kronik hastalıkların önlenmesi
Okul sağlığı
Öncelikli ve riskli / incinebilir gruplara yönelik sağlık hizmetleri
Sağlığın geliştirilmesi
Sağlık göstergelerinin belirlenmesi ve kullanımı
Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzının değiştirilmesi
Sağlıklı cinsel yaşam
Toplu yaşam alanlarında sağlık hizmetleri
Toplumun sağlık sorunlarını ve sağlık hizmeti gereksinimi belirleme
Seyahat sağlığı
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu
Üreme sağlığı ve hakları
Yaşlı sağlığı

48

D. ÇEVRESEL (FİZİKSEL ÇEVRE, SOSYOKÜLTÜREL ÇEVRE) / KÜRESEL DURUMLAR
Çevre ve sağlık etkileşmesi (hava, su gıda, toprak, gürültü kirliliği, atıklar vb)
Göç ile ilgili sorunlar
İş sağlığı ve iş güvenliği (İş kazaları, meslek hastalıklarının yönetimi)
Kentleşme ile ilgili sorunlar
Küreselleşme
Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri
Olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri (Deprem, sel, salgın, nükleer, biyolojik ve kimyasal yaralanmalar
gibi)
Sağlık sistemleri ve ekonomisi
Sağlıkta ayrımcılık ve eşitsizlik ile ilgili sorunlar
Toplumda bulaşıcı hastalıklarla mücadele
Toplumsal cinsiyet ve sağlık
Tütün, alkol ve madde kullanımı ile ilgili sorunlar
Yoksulluk ve işsizlikle ilgili sorunlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTALIKLAR / KLİNİK PROBLEMLER LİSTESİ

ÖĞRENME
DÜZEYİ

A

ÖnT

T

AÇIKLAMA

Acil durumu tanıyarak acil tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana
yönlendirebilmeli
Ön tanı koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana yönlendirebilmeli
Tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak
uzmana yönlendirmeli
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TT

Tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli

İ

Birinci basamak koşullarında uzun süreli izlem ve kontrolünü yapabilmeli

K

Korunma önlemlerini (birincil, ikincil, üçüncül korunmadan uygun olan/ olanları)
uygulayabilmeli

HASTALIK / KLİNİK PROBLEM

ÖĞRENME DÜZEYİ

Abortus

ÖnT

Adenoid hipertrofi

ÖnT

Adrenokortikal yetmezlik

T-A

AIDS ve HIV

ÖnT-K

Ailevi akdeniz ateşi

ÖnT

Akalazya

ÖnT

Akciğer kanseri

ÖnT-K

Akciğer ödemi

A

Akne rozasea

TT-K-İ

Akne vulgaris

TT-İ

Akut arter tıkanıklığı

ÖnT

Akut bel ağrısı

TT-K

Akut böbrek yetmezliği

T-A-K

Akut glomerulonefrit

T-A

Akut hepatitler

T-K

Akut karın

T-A

Akut koroner sendrom

T-A-K

Akut pankreatit

ÖnT

Akut romatizmal ateş

T-K

Alkol ve madde kullanımıyla ilgili sorunlar
Allerjik reaksiyon
Allerjik rinit
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T-A-K
T-A
TT-K

Alt gastrointestinal kanama
Alt solunum yolu enfeksiyonları
Amiloidoz

T-A
TT-K
ÖnT-K

Amniyotik sıvı patolojileri

ÖnT

Anafilaksi

A-K

Anal fissür

TT

Ani ölüm

T-A

Angina pektoris

T-A-K

Aort anevrizması/rüptürü

ÖnT

Aort disseksiyonu

ÖnT

Apandisit

ÖnT

Aplastik anemi

ÖnT

ARDS

A

Arter ve ven yaralanmaları

A

Artrit

T

Asit

T

Asit‐baz denge bozuklukları

A

Astım
Ataksik bozukluklar

TT-A-K-İ
ÖnT

Avitaminoz

ÖnT-K

Bası yaraları

TT-K-İ

Baş‐boyun kanserleri

ÖnT-K

Bebek bezi dermatiti (Pişik)

TT-K

Bedensel belirti bozukluğu (somatizasyon)

ÖnT

Behçet hastalığı

ÖnT

Benign pozisyonel vertigo

TT

Benign prostat hipertrofisi

ÖnT

Besin aşırı duyarlılık reaksiyonları
Besin zehirlenmesi
Beyin ödemi

ÖnT-K
A-K
A

51

Bipolar bozukluk
Boğmaca
Boğulma / boğulayazma

T-A
TT-A-K
A

Böbreğin kistik hastalıkları

ÖnT

Böbrek anomalileri

ÖnT

Böbrek tümörleri

ÖnT

Bronşiektaziler

ÖnT-K-İ

Bronşiolit

T-A

Bruselloz

TT-K

Cinsel işlev bozuklukları

ÖnT

Cinsel yönelim sorunları

ÖnT

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

TT-K

Crush yaralanması

T-A-K

Cushing sendromu / hastalığı
Çıkık

ÖnT
T-A-K

Çoklu sistem travması

A

Davranım bozuklukları

ÖnT

Dehidratasyon

TT-A-K

Dekompresyon hastalığı

A

Demir eksikliği anemisi

TT-K

Depresyon
Deri tümörleri

TT-A-K-İ
ÖnT-K

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, apseleri

TT

Deri yaralanmaları

A

Derin ven trombozu

ÖnT-K

Derinin paraziter hastalıkları

TT-K

Dermatit (atopik, kontakt, seboreik)

T-İ

Dışaatım bozuklukları (Enürezis, enkoprezis)

ÖnT

Diabetes insipitus

ÖnT

Diabetes mellitus

TT-K-İ
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Diafragma hernileri

ÖnT

Difteri

TT-K

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

ÖnT

Disk hernisi

ÖnT-K

Dislipidemi

T-K-İ

Disosiyatif bozukluklar

ÖnT

Divertiküler hastalıklar

ÖnT

Diyabetik anne bebeği

T-K

Diyabetik nefropati

T-K-İ

Diyabetin akut komplikasyonları

T-A

Doğumda asfiksi

A-K

Doğumda fetal distres

A-K

Doğum travması

T-K

Doğuştan metabolik hastalıklar

ÖnT-K

Doğuştan yapısal anomaliler

T-K

Donmalar

T-A

Döküntülü hastalıklar

TT-K

Eklampsi, preeklampsi, HELLP sendromu

T-A

Ekstremite travması

T-A

Ekstremitede varis

ÖnT-K

Ektopik gebelik
Endokardit
Endometriyozis

ÖnT
ÖnT-K
ÖnT

Epilepsi

ÖnT-İ

Erken ve geç doğum eylemi

ÖnT-K

Esansiyel hipertansiyon
Fasial paralizi
Febril konvülsiyon
Feokromositoma
Fibromiyalji

TT-A-K-İ
T
TT-A-K
ÖnT
T
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Fimosis ve parafimosis

T

Fobik bozukluklar

T

Gastroenteritler

TT-A-K

Gastrointestinal sistem kanserleri

ÖnT-K

Gastrointestinal sistem motilite bozuklukları

ÖnT

Gastrointestinal sistem parazitozları

TT-K

Gastro‐özefageal reflü

TT-K-İ

Gazlı gangren

ÖnT

Gebelikte kanama (Plasenta previa, plasenta dekolmanı vb)

T-A

Geçici iskemik atak

ÖnT

Gelişimsel kalça displazisi (kalça çıkığı)

ÖnT-K

Genital enfeksiyonlar

T-K

Genital organların yer ve şekil değişiklikleri

ÖnT

Genito‐üriner sistem travması

A

Gerilim tipi başağrısı

TT

Gestasyonel diyabet

T-İ

Glokom

ÖnT

Göz travması

A

Göz tümörleri

ÖnT

Guatr
Guillain‐Barré sendromu

TT-K-İ
ÖnT

Gut hastalığı

ÖnT-K

Hemoglobinopatiler

ÖnT-K

Hemokromatoz

ÖnT

Hemolitik anemi

ÖnT

Hemolitik üremik sendrom / Trombotik trombositopenik purpura

ÖnT

Hemoroid

TT-K

Henoch‐Schönlein purpurası

T

Hepatik koma

A

Hepatosteatoz

ÖnT-İ
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Herediter böbrek hastalıkları (Alport sendromu, Fabry hastalığı)

ÖnT

Hızlı ilerleyen glomerülonefritler

ÖnT

Hidrosefali

ÖnT

Hidrosel

T

Hiperemezis gravidarum

TT

Hiperkoagulabilite

ÖnT

Hiperparatiroidizm

ÖnT

Hipertiroidizm

ÖnT

Hipofiz bozuklukları

ÖnT

Hipoglisemi

A

Hipokondriyazis

ÖnT

Hipoparatiroidizm

ÖnT

Hipospadiasis, epispadiasis

T

Hipotiroidizm

TT-İ

Hipotonik bebek

ÖnT

IgA nefropatisi

ÖnT

İhmal, istismar

ÖnT-K-İ

İlaç yan etkileri

TT-A-K-İ

İleus

T

İnflamatuar barsak hastalığı

ÖnT

İnfluenza

TT-K

İnme

T-A-K-İ

İnterstisyel akciğer hastalıkları

ÖnT

İntestinal poliposis

ÖnT

İntihar, kendine zarar verme

A-K

İntrakraniyal enfeksiyonlar

A

İntrauterin büyüme geriliği

T-K

İntrauterin enfeksiyonlar
İnvajinasyon
İrritabl barsak hastalığı

ÖnT-K
A
ÖnT-K-İ
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Jüvenil idiyopatik artrit

ÖnT

K vitamini yetersizliği

TT-A-K

Kabakulak
Kafa içi basınç artması sendromu (KİBAS; akut SVO)
Kafa içi yer kaplayan lezyonlar
Kafa travması

TT-K
A
ÖnT
A

Kalp kapak hastalıkları

ÖnT-K

Kalp ritm bozuklukları

ÖnT

Kalp yetersizliği

T-A-K-İ

Kanama diyatezi ve Hemofililer

ÖnT

Kan ve ürünleri transfüzyon komplikasyonları

ÖnT

Karaciğer sirozu
Kardiyo‐pulmoner arrest
Karın duvarı / Kasık hernileri
Karın travmaları

ÖnT-K
A
T-A
A

Karotis arter hastalığı

ÖnT

Karşı olma, karşı gelme bozukluğu

ÖnT

Kas hastalıkları (miyopatiler)

ÖnT

Katarakt

ÖnT

Katılma nöbeti

T-A

Kazalar (ev‐iş‐trafik, elektrik çarpması, düşme, boğulmalar)

A-K

Keratit

ÖnT

Kemik ve yumuşak doku sarkomları

ÖnT

Kırıklar (ekstremite, vertebra, pelvis, kosta)

A

Kırım‐Kongo kanamalı ateşi

A-K

Kırma kusurları

ÖnT

Kist hidatik hastalığı

ÖnT-K

Kistik fibroz

ÖnT

Kişilik bozuklukları

ÖnT

Kognitif bozukluklar (Demans, deliryum)
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T-A-K-İ

Kolesistit, kolelitiazis

ÖnT

Kolorektal kanserler

ÖnT-K

Koma
Kompartman sendromu
Konjenital adrenal hiperplazi
Konjenital hipotiroidizm

A
T-A-K
ÖnT
TT

Konjenital kalp hastalıkları

ÖnT

Konjonktivit

TT-K

Konversiyon bozukluğu

ÖnT

Konuşma bozuklukları

T

Koroner arter hastalığı

ÖnT-K

Kromozom hastalıkları (sık görülen)
Kronik böbrek yetmezliği

ÖnT
T-A-K-İ

Kronik glomerulonefrit

ÖnT

Kronik hepatit

ÖnT

Kronik kor pulmonale
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

T-A-K-İ
TT-A-K-İ

Kronik pankreatit

ÖnT

Kronik venöz yetmezlik

ÖnT

Kuduz
Kulak zarı perforasyonu
Küme baş ağrısı
Laringeal obstrüksiyon
Leishmaniasis

ÖnT-K
T
ÖnT-İ
A
ÖnT-K

Lenfomalar

ÖnT

Lenfödem

ÖnT

Lösemiler

ÖnT

Makrozomi
Maksillo-fasial travma
Malabsorbsiyon

ÖnT-K
A
ÖnT
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Malnutrisyon

TT-K-İ

Megaloblastik anemi

TT-K-İ

Meme hastalıkları ve tümörleri

ÖnT-K

Menapoz

T-K-İ

Menenjit / Meningokoksemi

A-K

Meniere hastalığı

ÖnT

Mental retardasyon

Ön-K-İ

Mesane kanseri

ÖnT-K

Mesleksel akciğer hastalıkları

ÖnT-K-İ

Mesleksel allerjik hastalıklar

ÖnT-K-İ

Metabolik sendrom
Migren

T-K-İ
T-A-K-İ

Miyeloproliferatif hastalıklar

ÖnT

Miyokardit / kardiyomiyopati

ÖnT

Miyoma uteri

ÖnT

Moniliyazis

TT-K

Mononöropatiler ve tuzak nöropatiler

ÖnT

Motor nöron hastalıkları ve siringomiyeli

ÖnT

Multipl skleroz

ÖnT

Myastenia gravis ve kolinerjik kriz

T-A

Nazal obstrüksiyon

A

Nefrotik sendrom

T

Nekrotizan fasiit

ÖnT

Normal doğum eylemi

T-A-İ

Nöral tüp defektleri

T-K

Normal gebelik

TT-K-İ

Nöroblastoma

ÖnT

Nörokutanöz hastalıklar

ÖnT

Obezite (endojen‐ekzojen)

T-K-İ

Obsesif‐kompulsif bozukluk
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T

Obstrüktif üropati

T-A

Omurga şekil bozuklukları

T-K

Omurga yaralanmaları

A

Onkolojik aciller

A

Optik nevrit

ÖnT

Osteoartrit

TT-K-İ

Osteomalasi

ÖnT-K

Osteomiyelit

ÖnT

Osteoporoz

ÖnT-K

Otitis eksterna

TT

Otitis media

TT

Otoimmün büllöz dermatozlar (pemfigus, büllöz pemfigoid, dermatitis
herpetiformis)

ÖnT

Otoskleroz

ÖnT

Over kanseri

ÖnT

Öğrenme bozukluğu

ÖnT

Ölü fetüs sendromu

T

Özefagus atrezisi

T

Palmar-aksiller hiperhidrozis

ÖnT

Panik bozukluk

T-A

Paraneoplastik sendromlar

ÖnT

Parkinson hastalığı

ÖnT

Pelvik kitle

ÖnT

Peptik hastalık (ülser)

TT-K-İ

Perianal abse

ÖnT

Periferik arter hastalığı

T-A

Periferik nöropati

ÖnT

Perikardiyal efüzyon / tamponad / konstriksiyon

ÖnT

Peritonit

ÖnT

Pilor stenozu

ÖnT

Plazma hücre hastalıkları

ÖnT
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Plevral efüzyon, ampiyem

ÖnT

Pnömoniler

TT-K

Pnömotoraks
Polikistik over sendromu
Polimiyozit ve dermatomiyozit
Poliomyelit
Polisitemi

T-A
ÖnT-İ
ÖnT
ÖnT-K
T

Portal hipertansiyon

ÖnT

Prematürelik

T-K

Premenstrüel sendrom

TT-K

Primer immün yetmezlikler

ÖnT

Prostat kanseri
Psöriasis, liken planus, pityriasis rosea
Puerperal enfeksiyonlar
Pulmoner emboli
Pulmoner hipertansiyon
Reaktif dermatozlar (Eritema nodosum, eritema multiforme)

ÖnT-K
T
T-A
ÖnT-K
ÖnT
T

Raşitizm, nutrisyonel

TT-K

Retina hastalıkları (dekolman, yaşa bağlı maküla dejenerasyonu, diabetik
retinopati vb)

ÖnT

Reynaud Hastalığı

ÖnT

Riskli gebelik

T-K

Romatoid artrit

ÖnT

Sağlık hizmetleri ilişkili enfeksiyonlar

K

Salmonella enfeksiyonları

TT-K

Sarkoidoz

ÖnT

Sarkopeni

ÖnT-K-İ

Sekonder hipertansiyon
Sepsis

ÖnT-İ
T-A

Septum deviasyonu

T

Serebral palsi

T
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Serviks kanseri

ÖnT-K

Sıcak çarpması

T-A-İ

Sıtma
Sıvı ve elektrolit (Na, K, Ca, Mg, P) denge bozuklukları
Sikatrisyel ve nonsikatrisyel alopesiler

T-K
T-A-K
T

Sinüzit

TT

Sistemik lupus eritematosus

ÖnT

Sjögren Sendromu

ÖnT

Skleroderma

ÖnT

Solunum yetmezliği

A

Sorunlu doğum eylemi

A

Spinal kord bası sendromu

ÖnT

Spondiloartropatiler (ankilozan spondilit)

ÖnT

Spor yaralanmaları

ÖnT-K

Subaraknoid kanama

ÖnT

Şistozomiyazis

TT-K

Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar

T-A

Şok

T-A

Taşıt tutması

TT-K

Tenosinovitler

TT

Testis torsiyonu

A

Testis tümörü

ÖnT-K

Tetanoz

T-A-K

Tik bozuklukları

T-İ

Tiroglossal kist

ÖnT

Tiroid kanseri

ÖnT-K

Tiroiditler
Toksik gaz inhalasyonları
Toraks travmaları
Torasik outlet sendromu

ÖnT
T-A-K
A
ÖnT
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Tortikolis

T

Travma sonrası stres bozukluğu

T-A

Trofoblastik hastalıklar

ÖnT

Tromboflebit
Tüberküloz

T
TT-K-İ

Tübülointerstisyel hastalıklar

ÖnT

Uygunsuz ADH salımı

ÖnT

Uyku bozuklukları

ÖnT

Uyku‐apne sendromu

ÖnT

Üriner sistem enfeksiyonları

TT-K

Üriner sistem taş hastalığı
Ürtiker ve anjioödem
Üst gastrointestinal kanama

T-A
TT-A
T-A

Üst solunum yolu enfeksiyonları

TT-K

Üveitler

ÖnT

Varikosel

ÖnT

Vasküler malformasyon

ÖnT

Vaskülit

ÖnT

Vestibuler nörit

ÖnT

Vitiligo

T

Wilms tümörü

ÖnT

Wilson hastalığı

ÖnT

Yabancı cisim / aspirasyonu

T-A

Yanmalar
Yarık damak‐dudak

TT-A
T

Yaygın anksiyete bozukluğu

ÖnT

Yaygın damar içi pıhtılaşma

ÖnT

Yaygın gelişimsel bozukluk, otizm

ÖnT

Yeme bozuklukları

ÖnT-K-İ

Yenidoğan sarılığı

T-K
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Yenidoğanda intestinal obstrüksiyon

A

Yenidoğanda konjonktivit

TT-K

Yenidoğanda konvulsiyon

A

Yenidoğanda metabolik bozukluklar

T-A-K

Yenidoğanda nekrotizan enterokolit

ÖnT

Yenidoğanda prematüre retinopatisi

ÖnT-K

Yenidoğanda sepsis ve menenjit

A

Yenidoğanda solunum güçlüğü

A

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI LİSTESİ

ÖĞRENME DÜZEYİ

AÇIKLAMA

1

Uygulamanın nasıl yapıldığını bilir ve sonuçlarını hasta ve/veya yakınlarına
açıklar

2

Acil bir durumda kılavuz/yönergeye uygun biçimde uygulamayı yapar

3

Karmaşık olmayan, sık görülen durumlarda/olgularda uygulamayı yapar*

4

Karmaşık durumlar/olgular dahil uygulamayı yapar*

* Ön değerlendirmeyi/değerlendirmeyi yapar, gerekli planları oluşturur, uygular ve süreç ve sonuçlarıyla ilgili
hasta ve yakınlarını/toplumu bilgilendirir.

A. ÖYKÜ ALMA

ÖĞRENME
DÜZEYİ

Genel ve soruna yönelik öykü alabilme

4

Mental durumu değerlendirebilme

4

Psikiyatrik öykü alabilme

3
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B. GENEL VE SORUNA YÖNELİK FİZİK MUAYENE

ÖĞRENME
DÜZEYİ

Adli olgu muayenesi

3

Antropometrik ölçümler

4

Baş-boyun ve KBB muayenesi

3

Batın muayenesi

4

Bilinç değerlendirmesi ve ruhsal durum muayenesi

3

Çocuk ve yenidoğan muayenesi

4

Deri muayenesi

4

Digital rektal muayene

3

Gebe muayenesi

3

Genel durum ve vital bulguların değerlendirilmesi

4

Göz, göz dibi muayenesi

3

Jinekolojik muayene

3

Kardiyovasküler sistem muayenesi

4

Kas-iskelet sistem muayenesi

3

Meme ve aksiller bölge muayenesi

4

Nörolojik muayene

3

Olay yeri incelemesi

3

Ölü muayenesi

3

Solunum sistemi muayenesi

4

Ürolojik muayene

3

C. KAYIT TUTMA, RAPORLAMA VE BİLDİRİM

ÖĞRENME
DÜZEYİ

Adli rapor hazırlayabilme

3

Aydınlatma ve onam alabilme

4

Epikriz hazırlayabilme

4
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Hasta dosyası hazırlayabilme

4

Hastaları uygun biçimde sevk edebilme

4

Ölüm belgesi düzenleyebilme

4

Raporlama ve bildirimi düzenleyebilme

3

Reçete düzenleyebilme

4

Tedaviyi red belgesi hazırlayabilme

4

D. LABORATUVAR TESTLERİ VE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER

ÖĞRENME
DÜZEYİ

Arter kan gazı sonuçlarını yorumlayabilme

4

Biyolojik materyalle çalışma ilkelerini uygulayabilme

4

Dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon, antisepsi sağlayabilme

4

Dışkı yayması hazırlayabilme ve mikroskobik inceleme yapabilme

3

Direkt radyografileri okuma ve değerlendirebilme

3

EKG çekebilme ve değerlendirebilme

3

Gaitada gizli kan incelemesi yapabilme

4

Glukometre ile kan şekeri ölçümü yapabilme ve değerlendirebilme

4

Hematolojik parametreleri çocukta yaşa göre değerlendirebilme

4

Kanama zamanı ölçümü yapabilme ve değerlendirebilme

4

Laboratuvar inceleme için istek formunu doldurabilme

4

Laboratuvar örneğini uygun koşullarda alabilme ve laboratuvara ulaştırabilme

4

Mikroskop kullanabilme

4

Mikroskobik inceleme için boyalı-boyasız preparat hazırlayabilme ve inceleme
yapabilme

3

Peak-flowmetre kullanabilme ve değerlendirebilme

3

Periferik yayma yapabilme ve değerlendirebilme

3

Su dezenfeksiyonu yapabilme

4

Su numunesi alabilme

4
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Sularda klor düzeyini belirleyebilme ve değerlendirebilme

3

Tam idrar analizi (mikroskobik inceleme dahil) yapabilme ve değerlendirebilme

4

Tarama ve tanısal amaçlı inceleme sonuçlarını yorumlayabilme

3

Transkütan bilirübin ölçme ve değerlendirebilme

3

Vajinal akıntı örneği incelemesi yapabilme (ürogenital enfeksiyon taraması, taze
preparat hazırlama ve bakısı) ve değerlendirebilme

3

E. GİRİŞİMSEL VE GİRİŞİMSEL OLMAYAN UYGULAMALAR

ÖĞRENME
DÜZEYİ

Acil psikiyatrik hastanın stabilizasyonunu yapabilme

3

Adli olguların ayırt edilebilmesi / yönetilebilmesi

3

Adrenalin otoenjektör (EpiPen) uygulaması yapabilme ve öğretebilme

4

Airway uygulama

3

Akılcı ilaç kullanımı

4

APGAR skorlaması yapabilme ve değerlendirebilme

3

Atel hazırlayabilme ve uygulayabilme

4

Bandaj, turnike uygulayabilme

4

Buruna ön tampon koyabilme ve alabilme

3

Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi izleyebilme (persentil eğrileri, Tanner
derecelendirmesi)

4

Damar yolu açabilme

3

Defibrilasyon uygulayabilme

3

Delil tanıyabilme / koruma / nakil

3

Deri ve yumuşak doku apsesi açabilme

3

Dış kanamayı durduracak / sınırlayacak önlemleri alabilme

4

Doğum sonrası anne bakımını yapabilme

3

Doğum sonrası bebek bakımı yapabilme

3

Egzersiz reçetesi düzenleyebilme

3

El yıkama

4
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Entübasyon yapabilme

3

Epizyotomi açabilme ve dikebilme

2

Galveston oryantasyon skalası

3

Gebe ve lohusa izlemi yapabilme

3

Glasgow koma skalasını değerlendirebilme

4

Hastadan biyolojik örnek alabilme

3

Hastalık / travma şiddet skorlamasını değerlendirebilme

4

Hastanın uygun olarak taşınmasını sağlayabilme

4

Hastaya koma pozisyonu verebilme

4

Hava yolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilme

3

Hukuki ehliyeti belirleyebilme

3

IM, IV, SC, ID enjeksiyon yapabilme

3

İdrar sondası takabilme

3

İleri yaşam desteği sağlayabilme

2

İntihar riskini değerlendirebilme

2

İntihara müdahale

2

Kan basıncı ölçümü yapabilme

4

Kan transfüzyonu yapabilme

2

Kapiller kan örneği alabilme

4

Kene çıkartabilme

3

Kötü haber verebilme

3

Kültür için örnek alabilme

3

Lavman yapabilme

3

Lomber ponksiyon yapabilme

1

Mide yıkayabilme

3

Minimental durum muayenesi

3
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Nazogastrik sonda uygulayabilme

3

Normal spontan doğum yaptırabilme

2

Oksijen ve nebul-inhaler tedavisi uygulayabilme

4

Parasentez yapabilme

2

Perikardiyosentez yapabilme

1

Plevral ponksiyon yapabilme

2

PPD testi uygulayabilme

3

Pulsoksimetre uygulayabilme ve değerlendirebilme

3

Rıza ehliyetini belirleyebilme

3

Rinne-Weber ve Schwabach testleri uygulayabilme

3

Servikal collar (boyunluk) uygulayabilme

4

Soğuk zincire uygun koruma ve taşıma sağlayabilme

4

Solunum fonksiyon testlerini değerlendirebilme

3

Solunum havasında alkol ölçümü yapabilme

4

Soyağacını çıkarabilme ve gerektiğinde genetik danışmanlığa yönlendirebilme

3

Suprapubik mesane ponksiyonu yapabilme

2

Temel yaşam desteği sağlayabilme

4

Tıp uygulamalarında etik sorunları çözebilme

3

Topuk kanı alabilme

4

Travma sonrası kopan uzvun uygun olarak taşınmasını sağlayabilme

4

Uygulanacak ilaçları doğru şekilde hazırlayabilme

3

Vajinal ve servikal örnek alabilme

3

Yara-yanık bakımı yapabilme

3

Yenidoğan canlandırması

2

Yüzeyel sütür atabilme ve alabilme

3
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F. KORUYUCU HEKİMLİK VE TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI

ÖĞRENME
DÜZEYİ

Acil yardımların organizasyonunu yapabilme

2

Aile danışmanlığı verebilme

2

Aile planlaması danışmanlığı yapabilme

4

Bağışıklama hizmetlerini yürütebilme

4

Doğru emzirme yöntemlerini öğretebilme

4

Esnaf ve işyeri denetimi yapabilme

3

Kendi kendine meme muayenesini öğretebilme

4

Kontrasepsiyon yöntemlerini doğru uygulayabilme ve kullanıcıları izleyebilme

3

Olağan dışı durumlarda sağlık hizmeti sunabilme

2

Periyodik muayene, kontrol (Kardiyak risk hesaplama, adölesan danışmanlığı, tütün
danışmanlığı, kanser taraması vb)

3

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonları engelleyici önlemleri alabilme

3

Toplu yaşam alanlarında enfeksiyonları engelleyici önlemleri alabilme

4

Topluma sağlık eğitimi verebilme

3

Toplumda bulaşıcı hastalıklarla mücadele edebilme

3

Toplumda sağlıkla ilgili sorunları epidemiyolojik yöntemler kullanarak saptayabilme ve
çözüm yollarını ortaya koyabilme

3
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İDARİ VE AKADEMİK KURULLAR

DEKANLIK
Prof. Dr. Şehsuvar ERTÜRK
Prof. Dr. A. Murat AKSOY
Prof. Dr. Gülfem Elif ÇELİK
Ömer ÇEBİN

DEKAN
DEKAN YARDIMCISI
DEKAN YARDIMCISI
FAKÜLTE SEKRETERİ

BÖLÜM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Bizden SABUNCUOĞLU
Prof. Dr. Çetin EROL
Prof. Dr. Mehmet GÜREL

TEMEL TIP BİLİMLERİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

FAKÜLTE KURULU

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Şehsuvar ERTÜRK

Prof. Dr. Şehsuvar ERTÜRK

Prof. Dr. A. Murat AKSOY

Prof. Dr. A. Murat AKSOY

Prof. Dr. Gülfem Elif ÇELİK

Prof. Dr. Gülfem Elif ÇELİK

Prof. Dr. Bizden SABUNCUOĞLU

Prof. Dr. Belgin CAN

Prof. Dr. Çetin EROL

Prof. Dr. Birim Günay KILIÇ

Prof. Dr. Mehmet GÜREL

Prof. Dr. Begüm ATASAY

Prof. Dr. S. Tuna KARAHAN

Doç. Dr. Ali Abbas YILMAZ

Prof. Dr. Mesiha EKİM

Doç. Dr. Bora BASKAK

Prof. Dr. Oya EVİRGEN

Yrd. Doç. Dr. Nüket YÜRÜR KUTLAY

Doç. Dr. Ayşe Gül YILMAZ ÖZPOLAT

Dr. Özge KARAKOCA- Fakülte Asistan

Doç. Dr. Nahit Arda DEMİRKAN

Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Ali Doğan DURSUN

İnt. Dr. Alparslan ERTENLİCE

İnt. Dr. Alparslan ERTENLİCE
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İBNİ SİNA HASTANESİ
CEBECİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
BAŞHEKİMLERİ

Prof. Dr. M. Bahaddin GÜZEL

Rektör Yardımcısı
Hastaneler Başhekimi

İBNİ SİNA HASTANESİ
Prof. Ayşe A. KÜÇÜKDEVECİ

Başhekim

Prof. Dr. Alpay AZAP

Başhekim Yrd.

Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN

Başhekim Yrd.

Prof. Dr. Aslıhan AVCI

Başhekim Yrd.

Doç. Dr. Berk BURGU

Başhekim Yrd.

Doç. Dr. Kerem BAŞARIR

Başhekim Yrd.

CEBECİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
Prof. Prof. Dr. Rüçhan AKAR

Başhekim

Prof. Dr. Atilla ARAL

Başhekim Yrd.

Prof. Dr. Mehmet ERTEM

Başhekim Yrd.

Prof. Dr. Zekeriyya ALANOĞLU

Başhekim Yrd.

Prof. Dr. Akın KAYA

Başhekim Yrd.

Prof. Dr. Çağdaş ÖZDÖL

Başhekim Yrd.
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EĞİTİM KURULLARI

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ KOORDİNASYON VE
MÜFREDATI GELİŞTİRME KURULU

Prof. Dr. Şehsuvar ERTÜRK

BAŞKAN

Prof. Dr. Gülfem Elif ÇELİK

KOORDİNATÖR

Prof. Dr. Bizden SABUNCUOĞLU
Prof. Dr. Çetin EROL
Prof. Dr. Mehmet GÜREL
Prof. Dr. Mehmet MELLİ
Prof. Dr. Feride SÖYLEMEZ
Prof. Dr. Kenan ATEŞ
Prof. Dr. Esra ERDEMLİ
Prof. Dr. Oya EVİRGEN
Prof. Dr. Begüm ATASAY
Prof. Dr. Aslıhan AVCI
Prof. Dr. Serap ŞAHİNOĞLU
Prof. Dr. Zeynep Ceren KARAHAN
Prof. Dr. Yasemin YAVUZ
Prof . Dr. Deniz ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Serhat BİRENGEL
Doç. Dr. S. Kenan KÖSE
Uz. Dr. Meral DEMİRÖREN
İnt. Dr. Alparslan ERTENLİCE
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DÖNEM-1 KURULU
Prof. Dr. Esra ERDEMLİ
Prof. Dr. Zeynep CEREN KARAHAN
1.MODÜL
Prof. Dr. Asuman SUNGUROĞLU
Prof. Dr. Sevim AYDIN
Prof. Dr. Mehmet UĞUR
Doç. Dr. Berrin İMGE ERGÜDER
Yrd. Doç. Dr. Timur TUNCALI
2. MODÜL
Doç. Dr. Ali Fırat ESMER
Prof. Dr. Belma TURAN
Prof. Dr. Serenay ELGÜN ÜLKAR
Yrd. Doç. Dr. Deniz BİLLUR
3.MODÜL
Doç. Dr. Nihal APAYDIN
Prof. Dr. Emine KOÇ
Prof. Dr. Belgin CAN
Prof. Dr. Aslıhan AVCI
Prof. Dr. İştar DOLAPÇI
Doç. Dr. Hilmi BURAK KANDİLCİ
4.MODÜL
Prof. Dr. Zeynep Ceren KARAHAN
Prof. Dr. S.Tuna KARAHAN
Prof. Dr. Oya EVİRGEN
Prof. Dr. Erdinç DEVRİM
Yrd. Doç. Dr. Ali Doğan DURSUN
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BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN

BAŞKAN

BAŞKAN

BAŞKAN

DÖNEM-II KURULU
Prof. Dr. Bizden SABUNCUOĞLU
Prof. Dr. Aslıhan AVCI
MODÜL 1
Prof. Dr. Belgin CAN
Prof. Dr. Tuna KARAHAN
Prof. Dr. Canan KALAYCIOĞLU
Prof. Dr. Berrin İMGE ERGÜDER
Prof. Dr. Kamil Can AKÇALI
Doç. Dr. Nihal APAYDIN
Yrd. Doç. Dr. Deniz BİLLUR
MODÜL 2
Prof. Dr. Hakan FIÇICILAR
Prof. Dr. Oya EVİRGEN
Prof. Dr. Mehmet KIYAN
Prof. Dr. Serenay ELGÜN ÜLKAR
Prof. Dr. Aysun UZ
Prof. Dr. Kamil Can AKÇALI
MODÜL 3
Prof. Dr. Eray TÜCCAR
Prof. Dr. F. Nurşen SARAÇ
Prof. Dr. Serenay ELGÜN ÜLKAR
Prof. Dr. Gülay ARAL AKARSU
Doç. Dr. Ali Fırat ESMER
Yrd. Doç. Dr. Ali Doğan DURSUN
Uz. Dr. Ferda TOPAL ÇELİKKAN
MODÜL 4
Pof. Dr. Aydın KARAARSLAN
Prof. Dr. Esra ERDEMLİ
Prof. Dr. Hatice ILGIN RUHİ
Prof. Dr. Erdinç DEVRİM
Doç. Dr. H. İbrahim AÇAR

BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN

BAŞKAN

BAŞKAN

BAŞKAN

77

DÖNEM-III KURULU
Prof. Dr. Mehmet MELLİ
Doç. Dr. Serhat BİRENGEL

BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI

MODÜL 1
Prof. Dr. Özlem UĞUR
Doç. Dr. Sibel PERÇİNEL

BAŞKAN

MODÜL 2
Doç. Dr. Serhat BİRENGEL
Prof. Dr. Hakan ERGÜN
Prof. Dr. Pelin ARIBAL AYRAL
Prof. Dr. Berna SAVAŞ
MODÜL 3
Prof. Dr. Elif ŞEN
Prof. Dr. Kenan KEVEN
Prof. Dr. Pelin ARIBAL AYRAL
Prof. Dr. Çağdaş ÖZDÖL
Prof. Dr. Koray CEYHAN
MODÜL 4
Prof. Dr. Mehmet BEKTAŞ
Prof. Dr. Ethem AKÇI
Prof. Dr. Arzu ENSARİ
Prof. Dr. Önder ARSLAN
Prof. Dr. Selçuk HAZNEDAROĞLU
MODÜL 5
Prof. Dr. Rıfat EMRAL
Prof. Dr. Batuhan ÖZMEN
Yrd. Doç. Dr. Duygu KANKAYA
MODÜL 6
Prof. Dr. Canan YÜCESAN
Prof. Dr. Aylin OKÇU HEPER
Prof. Dr. Eyüp Sabri AKARSU
Doç. Dr. Bora BASKAK
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BAŞKAN

BAŞKAN

BAŞKAN

BAŞKAN

BAŞKAN

DÖNEM-IV ve V KURULU

PROF. DR. Kenan ATEŞ
DOÇ. DR. Serhat BİRENGEL
PROF. DR. Suat FİTÖZ

BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI (DÖNEM IV)
BAŞKAN YARDIMCISI (DÖNEM V)

İlgili Anabilim/Bilim Dalı Başkanları ve Staj Temsilcileri

DÖNEM-VI KURULU
PROF. DR. Feride SÖYLEMEZ
PROF. DR. Sadi GÜLEÇ
PROF. DR. Neval DUMAN
PROF. DR. Aysun İDİL
PROF. DR. Nezih ERVERDİ
PROF. DR. Mehmet UNGAN
PROF. DR. İnci ÖZGÜR İLHAN
DOÇ. DR. Nahit Arda DEMİRKAN
YRD.DOÇ.DR. İpek GÖNÜLLÜ

BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI

Zorunlu Rotasyonların* Anabilim Dalı Başkanları
(*İç Hastalıkları, Pediatri, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları-Doğum, Halk Sağlığı, Aile
Hekimliği, Psikiyatri, Acil Tıp)
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EĞİTİM ETKİNLİKLERİ KOORDİNASYON GRUPLARI
AKILCI İLAÇ UYGULAMALARI GRUBU
Prof. Dr. Özden PALAOĞLU
Prof. Dr. Mehmet MELLİ
Prof. Dr. Demet ÇORAPÇIOĞLU
Prof. Dr. Betül ULUKOL
Prof. Dr. Fügen YORMUK
Prof. Dr. Birkan SONEL
Prof. Dr. Meram Can SAKA
Prof. Dr. Mehmet BEKTAŞ
Doç. Dr. Murat VARLI
Doç. Dr. Aydın ÇİLEDAĞ
Doç. Dr. Timuçin ALTIN
Doç. Dr. Ömür AYDIN
Doç. Dr. Salih TAŞKIN
Doç. Dr. Kürşat GÖKÇEN
Yrd. Doç. Dr. Selda TEKİNER
Uzm. Dr. Meral DEMİRÖREN

BAŞKAN

ENTEGRE LABORATUVAR UYGULAMALARI GRUBU
Prof. Dr. Oya EVİRGEN
Prof. Dr. Belma TURAN
Prof. Dr. Asuman SUNGUROĞLU
Prof. Dr. Serpil DİZBAY SAK
Prof. Dr. Hakan FIÇICILAR
Prof. Dr. Hakan ERGÜN
Prof. Dr. Erdinç DEVRİM
Prof. Dr. Fikret ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Timur TUNCALI

BAŞKAN

KANITA DAYALI TIP EĞİTİMİ GRUBU
Prof. Dr. Yasemin YAVUZ
Prof. Dr. Meltem ÇÖL
Prof. Dr. Atilla HALİL ELHAN
Prof. Dr. Sancar BAYAR
Prof. Dr. Vesile ŞENTÜRK CANKORUR
Prof. Dr. Cem MEÇO
Doç. Dr. S. Kenan KÖSE
Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN
Doç. Dr. Nuray YAZIHAN
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BAŞKAN

MESLEKSEL BECERİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ GRUBU
Prof. Dr. Begüm ATASAY
Yrd. Doç.Dr. İpek GÖNÜLLÜ
Prof. Dr. Canan TOGAY IŞIKAY
Prof. Dr. İnci ÖZGÜR İLHAN
Doç. Dr. Mine Esin OCAKTAN
Doç. Dr. Atıl ÇAKMAK
Doç. Dr. Ali Abbas YILMAZ
Doç. Dr. Mehmet ARMANGİL
Doç. Dr. Müge GÜNALP ENEYLİ

BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI

TOPLUMA DAYALI TIP GRUBU
Prof. Dr. Recep AKDUR
Prof. Dr. Deniz ÇALIŞKAN
Prof. Dr. Feride SÖYLEMEZ
Prof. Dr. Birgül PİYAL
Prof. Dr. Tuğrul ERBAYDAR
Prof. Dr. Fügen YÖRÜK
Prof. Dr. Betül ULUKOL
Doç. Dr. Sevgi ARAS
Doç. Dr. Mine Esin OCAKTAN
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER
Uz. Dr. Meral DEMİRÖREN

BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI

TIPTA İNSAN BİLİMLERİ GRUBU
Prof. Dr. Serap ŞAHİNOĞLU
Doç. Dr. Ayşe Gül YILMAZ ÖZPOLAT
Prof. Dr. Neşe EROL
Prof. Dr. Yasemin YALIM
Prof. Dr. Yaşar BİLGE
Prof. Dr. Tuğrul ERBAYDAR
Doç. Dr. Ahmet ACIDUMAN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Volkan KAVAS
Yrd. Doç. Dr. E. Bahar BİNGÖLER PEKCİCİ

BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI
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SEÇMELİ DERS GRUBU
Prof. Dr. Dilşad MUNGAN
Prof. Dr. Esra ERDEMLİ
Prof. Dr. T. Murat ÖZSAN
Prof. Dr. Fatih ERTAŞ
Prof. Dr. Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN
Doç. Dr. Ayşe Gül YILMAZ ÖZPOLAT

BAŞKAN

SENARYO GRUBU
Prof. Dr. Özden PALAOĞLU
Prof. Dr. Deniz ÇALIŞKAN
Prof. Dr. Pelin ARIBAL AYRAL
Prof. Dr. Kamil Can AKÇALI
Doç. Dr. Ahmet ACIDUMAN
Yrd. Doç. Dr. E. Bahar BİNGÖLER PEKCİCİ

BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI

ÖĞRENCİ ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU
Prof. Dr. Yasemin YALIM
Prof. Dr. T.Murat ÖZSAN
Prof. Dr. Berna SAVAŞ
Prof. Dr. Tuğrul ERBAYDAR
Doç. Dr. Derya ÖZTUNA
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan KAVAS
Uz. Dr. Önder İLGİLİ
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BAŞKAN

PROGRAM DEĞERLENDİRME VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ
Doç. Dr. S. Kenan KÖSE
Doç. Dr. Derya ÖZTUNA
Prof. Dr. Nazlı ATAK
Prof. Dr. H.Atilla ELHAN
Prof. Dr. Çağdaş ÖZDÖL
Prof. Dr. Kamil Can AKÇALI
Doç. Dr. Meram Can SAKA
Doç. Dr. Halil İbrahim AÇAR
Doç. Dr. Atıl ÇAKMAK
Doç. Dr. Ozan ÖZGÜRSOY
Yrd. Doç. Dr. Tuba EMİNOĞLU
Uz. Dr. Meral DEMİRÖREN
Dr. Bilgehan ÇAĞDAŞ SONBAHAR
Dr. Hüseyin Haydar KUTLU
Dr. Gürbey SÖĞÜT
Filiz YALÇIN
İnt. Dr. Alparslan ERTENLİCE

BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI

Öğrenci Temsilcisi
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SOSYAL KOMİSYONLAR
ÖĞRENCİ AKADEMİK VE SOSYAL DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Asuman SUNGUROĞLU
Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİR
Prof. Dr. Bedriye ÖNCÜ

BAŞKAN

SOSYAL DANIŞMANLIK MERKEZİ
Prof. Dr. Asuman SUNGUROĞLU
Prof. Dr. Feyhan ÖKTEN
Prof. Dr. Esra ERDEMLİ
Prof. Dr. Aslıhan AVCI
Sibel YÜCEL

BAŞKAN

Öğrenci İşleri Şefi

KARİYER DANIŞMANLIK MERKEZİ
Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİR
Prof. Dr. Bülent ALIÇ
Prof. Dr. Nail ÇAĞLAR
Prof. Dr. Feride SÖYLEMEZ
Prof. Dr. Nihal KUNDAKÇI
Prof. Dr. Saadet ARSAN
Prof. Dr. Arzu ENSARİ
Prof. Dr. Betül SİN
Doç. Dr. Derya ÖZTUNA
Yrd.Doç.Dr. İpek GÖNÜLLÜ
Uzm. Dr. Ferda TOPAL ÇELİKKAN
Mehmet Ali TÖKGÖZ

BAŞKAN

Mezun Öğrenci

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ
Prof. Dr. Bedriye ÖNCÜ
Psikolog Ecmel ASLAN
Dr. Burçin ÇOLAK
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BAŞKAN

TÖREN VE ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ KOMİSYONU
Prof. Dr. Nilgün BAŞKAL
Prof. Dr. İbrahim Ethem GEÇİM
Prof. Dr. Seher DEMİRER
Prof. Dr. Pelin ARIBAL AYRAL
Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN
Prof. Dr. Pelin KOÇYİĞİT
Prof. Dr. Zeynep Ceren KARAHAN
Prof. Dr. Özgür ÖNER
Doç. Dr. Tülin ŞEN ESMER
Yrd. Doç. Dr. Müge GÜNALP
Uzm. Dr. Ömer Arda ÇETİNKAYA
Ömer ÇEBİN

BAŞKAN

TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER GRUBU
Prof. Dr. Belgin CAN
Prof. Dr. Serap AKYÜREK
Prof. Dr. Ali Murat ZERGEROĞLU
Prof. Dr. Cem MEÇO
Doç. Dr. Savaş SEREL
Doç. Dr. Enver ÖZGENCİL
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER
Yrd. Doç. Dr. Deniz BİLLUR
Mustafa HACIÖMERLİ
Doruk ARSLAN
Salim Ceyhun ÜSTÜN
Naci YILMAZ

BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI

Öğrenci Temsilcisi
Öğrenci Temsilcisi
Öğrenci Temsilcisi
Öğrenci Temsilcisi

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KURULLARI
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMLERİ OFİSİ
Prof. Dr. Arzu ENSARİ
Doç. Dr. Ayhan CÖMERT
Prof. Dr. Elif ŞEN
Doç. Dr. Savaş SEREL
Doç. Dr. Evren ÜSTÜNER
Doç. Dr. Deniz BALCI
ERASMUS Öğrenci topluluğu temsilcisi
TURK MISC Öğrenci Topluluğu temsilcisi

KOORDİNATÖR
KOORDİNATÖR

FARABİ / MEVLANA
Prof. Dr. Tuna KARAHAN

KOORDİNATÖR
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EĞİTİM DESTEK BİRİMLERİ İLETİŞİM BİLGİSİ
GÖREV

İSİM-SOYAD

DAHİLİ
TELEFON

E-POSTA

ÖĞRENCİ İŞLERİ
Şef

Sibel Yücel

yucel@medicine.ankara.edu.tr

Serhat Acar (Dönem VI)

acars@medicine.ankara.edu.tr

Selahattin Özdemir

seloozdemir06@gmail.com

Ünal Köremezli
(Dönem I-III)
Halide Çelik
(Dönem IV-V)
Arzu Aksakal
(Dönem IV-V)

8216

unalkoremezli@hotmail.com
hcelik@medicine.ankara.edu.tr
aksakal@medicine.ankara.edu.tr

Saki Nemutlu

snemutlu@medicine.ankara.edu.tr

Vedat Erdoğan
DÖNEM SORUMLULARI
Dönem I

Zeliha Baş

7322

zbas@medicine.ankara.edu.tr

Dönem II

Demet Gözcü Ateş

7147

dgozcu@medicine.ankara.edu.tr

Dönem III

Yasemin Korkmaz

7330

yakyar@medicine.ankara.edu.tr

Dönem VI

Önder Gündüz

7851

onigunduz@hotmail.com

Mesleksel ve İletişim
Becerileri

Filiz Çalıt
Bülent Bal

7154

f-filiz@hotmail.com
sbbal@hotmail.com

Kanıta Dayalı Tıp

Ayhan Topçu

8065

topcu@medicine.ankara.edu.tr

Erasmus / Farabi
Öğrenci Rehberlik
Merkezi

Buket Adışanlı

8076

DİĞER BİRİMLER

Eğitim Ortamları

Bünyamin Karataşoğlu

8134

Bilgi İşlem
Basın -Yayın
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karatas_bunyamin@hotmail.com
topcu@medicine.ankara.edu.tr

Ayhan Topçu
Program
Değerlendirme ve
Ölçme Değerlendirme
Geri Bildirimler

tipogrem@ankara.edu.tr

Şenol Akbal

8065

akbal@medicine.ankara.edu.tr

Yasemin Çendi
Gürsoy Sırakaya
Emine Özkazanç
Mehtap Kulaksız
Ahmet Gövez
Savaş Çalışkan

8065

yasemin.sahin@medicine.ankara.edu.tr
sirakaya@medicine.ankara.edu.tr
ozkazanc@medicine.ankara.edu.tr
mehtapkulaksiz@gmail.com

8132
8207

tipbasin@medicine.ankara.edu.tr
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07/09/15

07/09/15

24/08/15

31/08/15

01/07/15

DÖNEM II

DÖNEM III

DÖNEM IV

DÖNEM V

DÖNEM VI

15/01/16

15/01/16

15/01/16

15/01/16

15/01/16

BİTİŞ
TARİHİ
01/02/16
01/02/16
01/02/16
01/02/16
01/02/16

83 İş Günü
(17 Hafta)
88 İş Günü
(18 Hafta)
88 İş Günü
(18 Hafta)
89 İş Günü
(19 Hafta)
89 İş Günü
(18 Hafta)
**

BAŞLAMA
TARİHİ

SÜRE
(HAFTA)

30/06/16

03/06/16

03/06/16

08/06/16

08/06/16

08/06/16

BİTİŞ
TARİHİ

90 İş Günü
(18 Hafta)

95 İş Günü
(18 Hafta)

90 İş Günü
(18 Hafta)

90 İş Günü
(18 Hafta)

90 İş Günü
(18 Hafta)

SÜRE (HAFTA)

II. Y A R I Y I L

12 Ay

36 Hafta

37 Hafta

36 Hafta

36 Hafta

35 Hafta

*

*

20/06/16

20/06/16

15/06/16

BAŞLAMA
TARİHİ

*

*

27/06/16

28/06/16

27/06/16

BİTİŞ
TARİHİ

DÖNEM SONU

YARI-YIL TATİLİ
DÖNEM 1-2-3-4-5 : 16 OCAK 2016- 31 OCAK 2016
Ders Programı Dışında Tutulan Günler
21-22 EYLÜL 2015
04 KASIM 2015
05-06 KASIM 2015 (DÖNEM 4 VE 5 İÇİN)
14 MART 2016 VE 16 MART 2016
23-24 EYLÜL 2015 KURBAN BAYRAMI

Resmi Tatil Günleri
28- 29 EKİM 2015 CUMHURİYET BAYRAMI
01 OCAK 2016
YILBAŞI (TAM GÜN)
19 MAYIS 2016 GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

09/06/16

09/06/16

18/07/16

18/07/16

14/07/16

BAŞLAMA
TARİHİ

BÜTÜNLEME

SINAVLAR

**DÖNEM 6 ÖĞRENCİLERİ YARIYIL TATİLİNİ 01-31 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA 5 GÜN OLARAK KULLANACAKLARDIR.

14/09/15

DÖNEM I

BAŞLAMA
TARİHİ

I. Y A R I Y I L

A.Ü. TIP FAKÜLTESİ
2015 - 2016 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM
TOPLAM SÜRE

29/06/16

28/06/16

27/07/16

27/07/16

27/07/16

BİTİŞ
TARİHİ
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DÖNEM III

DÖNEM II

DÖNEM I

TIP 101

Bahar Yarıyılı

Bilgi ve İletişim
Teknolojileri

TIP 301

Türk Dili

TIP 201

Seçmeli Ders

Seçmeli Ders

Bilgi ve İletişim
Teknolojileri

Beden Eğitimi/Güzel

Seçmeli Ders

Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi

Güz yarıyılı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ DERSLERİNE
GENEL BAKIŞ
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DÖNEM VI

DÖNEM V

DÖNEM IV

Zorunlu ve Seçmeli Klinik Stajlar

Zorunlu Klinik Stajlar

Zorunlu Klinik Stalar

Klinik staj
uygulamaları
(Sunumlar ve
uygulamalar)

DERSLER VE KREDİLERİ

DÖNEM I

TIP101

Yapı ve İşlev Bilgisi 1 (Structure and Function of the Body 1)

40

50

ATA103

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Atatürk's Principles and History of his Reforms)

4

2

UYM101

Üniversite Yaşamına Uyum (Orientation to University Life)

0

0

TIP 110-130

Seçmeli Ders

2

2

BİT102

Bilgi ve İletişim Teknolojileri -I (Information and Communication Technologies)

2

2

YDİ221

TEMEL YABANCI DİL (Basic English)

4

1

YDİ222

TEMEL YABANCI DİL (Basic English)

4

1

GUS110*

Müzik (Fine Arts - Music)

0

2

GUS108*

Resim (Fine Arts - Painting)

0

2

BED104*

Beden Eğitimi (Physical Training)

0

2

HYK104*

Heykel (Fine Arts - Sculpture)

0

2

56

60

TOPLAM

90

AKTS

DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)

Ulusal Kredi

DERSİN
KODU

DÖNEM II

DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)

TIP201

Yapı ve İşlev Bilgisi 2 (Structure and Function of the Body 2)

44

52

TDİ203

Türk Dili (Turkish Language)

4

2

YDİ201

TEMEL YABANCI DİL (Basic English)

4

1

YDİ202

TEMEL YABANCI DİL (Basic English)

4

1

BİT201

Bilgi ve İletişim Teknolojileri II
(Concepts Of Information And Communication Technology)

2

2

TIP 212-230

Seçmeli Ders (Electives)

2

2

TOPLAM

60

60

AKTS

Ulusal Kredi

DERSİN
KODU

91

TIP301

TIP 314-324

DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)

Yapı ve İşlev Bozuklukları Bilgisi 3
(Structural failures and Dysfunction of the Body)
Seçmeli Ders (Electives)
TOPLAM

92

AKTS

DERSİN
KODU

Ulusal Kredi

DÖNEM III

40

58

2

2

42

60

Ulusal Kredi

AKTS

DÖNEM IV

TIP493

Klinik Stajlara Uyum

1

1

TIP440

İç Hastalıkları 1 (Internal Medicine 1)

9

10

TIP441

İç Hastalıkları 2 (Internal Medicine 2)

9

10

TIP442

Nöroloji (Neurology)

3

5

TIP443

Psikiyatri (Psychiatry)

3

5

TIP446

Genel Cerrahi (General Surgery)
Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi
(Cardiology and Cardiovascular Surgery)

9

10

3

5

TIP448

Göğüs Hastalıkları (Pulmonary Diseases)

3

4

TIP449

Enfeksiyon Hastalıkları (Infectious Diseases)

3

4

TIP 456

Allerji (Allergy)

1

1
1
2

DERSİN
KODU

TIP447

TIP 455

DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)

Adli Tıp (Forensic Medicine)

1

TIP 490

Radyoloji (Radiology)

2

TIP 491

Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz (Healthy life and exercise)

1

1

Acil Tıp (Emergency Medicine)

1

1

49

60

TIP492

TOPLAM
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Ulusal Kredi

AKTS

DÖNEM V

TIP540

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrics)

12

16

TIP541

Kadın Hastalıkları ve Doğum (Gynecology and Obstetrics)

9

10

TIP543

Ortopedi ve Travmatoloji (Orthopedics and Travmatology)

3

4

TIP544

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
(Physical Medicine and Rehabilitation)

3

4

TIP545

Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Anesthesiology and Reanimation)

3

4

TIP546

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları (Otorhinolaryngology)

3

4

TIP547

Göz Hastalıkları (Opthalmology)

1

1

TIP548

Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatology)

3

4

TIP550

Halk Sağlığı (Public Health)

3

4

TIP551

Radyoloji (Radiology)*

1

1

TIP557

Üroloji (Urology)

3

4

TIP558

Göğüs Cerrahisi (Thoracic Surgery )

1

1

TIP 561

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
(Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery)

1

1

TIP567

Çocuk Cerrahisi (Pediatric Surgery)

1

1

TIP571

Acil Tıp (Emergency Medicine)*

1

1

48

60

DERSİN
KODU

TOPLAM

DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)

* 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Dönem IV ve V’te eş zamanlı olarak verilecektir. 2016-2017
Eğitim-Öğretim döneminde sadece Dönem IV müfredatında yer alacaklardır.
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TIP602
TIP603
TIP604
TIP605
TIP606
TIP607
TIP 608-658
TIP 570

Acil Servis
(Emergency Care)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Pediatrics)
Genel Cerrahi
(General Surgery)
İç Hastalıkları
(Internal Medicine)
Kadın Hastalıkları ve Doğum
(Gynecology and Obstetrics)
Kırsal Hekimlik
(Rural Medicine)
Psikiyatri
(Psychiatry)
Seçmeli Stajlar
(Electives)
Aile Hekimliği
(Family Medicine)
TOPLAM

AKTS

TIP601

DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)

Ulusal Kredi

DERSİN
KODU

Staj Süresi

DÖNEM VI

2 ay

10

10

2 ay

10

10

1 ay

5

5

2 ay

10

10

1 ay

5

5

1 ay

5

5

1 ay

5

5

1 ay

5

5

1 ay

5

5

12 ay

60

60

95

96

DÖNEM

I

97

98

99

15.01.2016

BİTİŞ TARİHİ
13.11.2015

17.09.2015

08.06.2016

01.02.2016

16- 31 OCAK 2016

15.01.2015

16.11.2015

MODÜL II

* 14-16 Eylül 2015 tarihlerinde Uyum Programı olacaktır.

TATİLİ

YARI YIL

14.09.2015 *

BAŞLAMA TARİHİ

MODÜL I

I. YARI YIL

DÖNEM I AKADEMİK TAKVİM

01.04.2016

01.02.2016

MODÜL III

II. YARI YIL

08.06.2016

04.04.2016

MODÜL IV

DERSLER
Program kapsamındaki zorunlu dersler, program dışı ortak zorunlu dersler, program
dışı seçmeliler ve program kapsamındaki seçmeli derslerden oluşur [Şekil ].
I. Zorunlu dersler;
A.Program Kapsamındaki Zorunlu Dersler
 Vücut Yapı ve İşlev Bilgisi I (TIP 101)
Multidisipliner modüler yapıda gerçekleştirilir. TIP 101, modüler yapıyı oluşturan
ilgili anabilim dallarının dersleri ile Topluma Dayalı Tıp (Sosyal Tıp), Tıpta
İnsan Bilimleri (Tıbba Merhaba dersleri ve Mesleksel Beceri derslerinden
oluşur. Ders yıllık olarak verilir. Dört modülden oluşur. Birinci modül 6 hafta,
diğer modüller 8 haftadır.
Eğitim Yöntemleri
 Sunum
 Laboratuvar uygulamaları
 Mesleksel Beceriler
 Bireysel Çalışma
B. Ortak Zorunlu Dersler
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (ATA 103) 5ı dersidir. (Yıllık okutulur)
 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT 102)(Bahar yarıyılı)
 İngilizce muafiyet sınavında başarısız olan veya hazırlık sınıfını devamını
alarak tamamlamış ancak sınavında başarılı olamamış öğrenciler için temel
yabancı dil dersleri güz ve bahar dönemlerinde verilir.
II. Seçmeli Dersler
A. Program kapsamındaki Seçmeli Dersler
Yarıyıllık derslerdir (Bahar yarıyılı). Öğrenci 2 kredilik ders seçer.
B. Program dışı ortak seçmeliler (GUS 106)
Öğrenciler bir dersi seçerler.
 Güzel Sanatlar (RESİM)
 Güzel Sanatlar (MÜZİK)
 Güzel Sanatlar (HEYKEL)
 Beden Eğitimi
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DERS PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

TIP 101
“VÜCUT YAPI VE İŞLEV BİLGİSİ-I”
PROGRAMINA GENEL BAKIŞ
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TIP 101 DERSİ
AMAÇ VE KAPSAM
Amaç
Molekülden hücreye, hücreden dokuya, dokudan sisteme, organizmanın yapı ve
işlev bilgisini, temel mesleksel beceriler, hekim kimliğine ilişkin duyarlılık, sosyal
tıp yaklaşımı ve sağlık hizmetlerinin yapılanma bilgisini kazandırmaktır.
Öğrenme Kazanımları
Dönem I’i tamamlayan öğrenciler:
1. Hücrenin yapısı ve işleviyle ilgili moleküler mekanizmalar, sinyal iletimi ve
homeostatik mekanizmaları açıklar.
2. Canlı sistemlerde hücrenin kararlı-denge durumu, uyarılmış durumu ve
biyoelektriksel olayları açıklar.
3. Hücre bölünmesi ve kontrolünü açıklar.
4. Temel hücre ve özelleşmiş hücrelerin (sinir, kas ve kan, kemik) yapısını ve
hücreyi oluşturan temel birimleri, bunların oluşturdukları dokuların (epitel, bağ
ve destek, sinir, kan, kas) yapı ve işlevini açıklar.
5. İnsan vücudunun temel sistemlerinden olan hareket sistemi, periferik sinir
sistemi ve lenfoid sisteme ilişkin yapıları tanır ve aralarındaki ilişkileri açıklar.
6. Hücredeki moleküler mekanizmaları yorumlar.
7. DNA/RNA yapısı ve temel işlevlerini açıklar.
8. Genomun evrimi, yapısal ve işlevsel özellikleri ve bütünlüğünün korunmasını
açıklar.
9. Kalıtım kavramını ve Mendel Yasalarını açıklar.
10. Yaşamın kökeni, inorganik-organik yönleri ile evrim sürecinin canlılığın
oluşumuna katkısını tartışır.
11. Canlıdaki organik molekülleri sıralar, üç boyutlu yapısını fonksiyonel olarak
ilişkilendirir.
12. Metabolizmada görevli biyokimyasal moleküllerin fonksiyonlarını açıklar.
13. İnsan embriyonu ve eklerinin oluşumu, gelişimi ve moleküler etkileşimlerini
açıklar.
14. Temel mikrobiyoloji kavramlarını tanımlar, mikroorganizmaları (bakteri, virüs,
mantar, parazitler) sınıflandırır, temel genetik ve fenotipik özelliklerini açıklar.
15. Mikroorganizmaların üreme özelliklerini ve klinik mikrobiyoloji laboratuarında
tanımlanması için kullanılan temel yöntemleri (mikroskopi, kültür, seroloji, vb)
açıklar.
16. Mikroorganizmaların tedavisinde kullanılan antimikrobiyalleri sınıflandırır, etki
mekanizmalarını ve mikroorganizmaların geliştirdiği direnç mekanizmalarını
açıklar.
17. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramlarını tanımlar, sınıflandırılmalarını ve
kullanım şekillerini açıklar.
18. Bakterilerin tanımlanması ve antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesinde
kullanılan temel yöntemlerin (boyama, kültür, seroloji, antibiyogram vb)
laboratuvarda uygulama ve değerlendirme prensiplerini açıklar.
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19. Temel immünoloji kavramlarını, immün sistemin elemanlarını ve nöral ve
patolojik süreçlerdeki (enfeksiyon, allerjik hastalıklar, otoimmün hastalıklar,
tümör oluşumu vb) işleyişini açıklar.
20. Hücrenin farklı tiplerini ve dokuları oluşturan yapıları mikroskobik düzeyde
ayırt eder.
21. Bakteri, mantar ve parazitleri fenotipik özelliklerine göre ayırt eder.
22. Temel biyokimyasal deneyler için gerekli olan laboratuvar aletlerini kullanır.
23. Embriyon ve eklerini mikroskobik düzeyde tanır ve ayırt eder.
24. Mikrobiyoloji laboratuvarında güvenli çalışma ilkeleri ile araç-gereçlerin
çalışma prensipleri doğrultusunda laboratuvar çalışmalarını yürütür.
25. .Enfeksiyon alanlarından örnekleri alarak uygun şartlarda laboratuvara
gönderebilir.
26. Vital bulguları ölçer, normal ve normal olmayan değerleri ayırt eder.
27. İlk yardım müdahalelerini istenilen nitelikte uygular.
28. Sağlık belirleyicilerini ve çağdaş sağlık hizmeti yaklaşımını tanımlar.
29. Sosyal tıp yaklaşımını ve ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık alanındaki
yapılanmaları tanımlar.
30. Hekim andı’nın içeriğini ve hekimlik mesleğinin temel değerlerini tanımlar.
31. Hekim kimliği ile hekimin davranışları ve toplumsal konumu arasında ilişkiyi
kurar.
MODÜL 1: HÜCRE BİYOLOJİSİ
Amaç
Hücre morfolojisi ve moleküler temeli, moleküler etkileşimler, organik kimya,
hücrelerarası kimyasal iletişim ve reseptör sınıflandırmaları, zardan taşınım ilkeleri
ve temel genetik bilgilerin kazandırılmasıdır.
Kapsam
1. Tüm hücrelerin ortak özellikleri
2. Hayatın kimyasal tanımı
3. Organik kimya ve biyokimyaya giriş
4. Hücre morfolojisi
5. Hücrenin moleküler temelleri
6. Temel genetik
7. Mutasyon ve kalıtım genetiği
MODÜL 2: HAREKET SİSTEMİ; EPİTEL, BAĞ VE DESTEK DOKULARI
Amaç:
Hareket sistemi (kemik, eklem, kas) anatomisi ve buna eşlik eden genel doku
kavramları, genel embriyoloji, mutasyon ve kalıtım genetiği, 5 temel dokunun
biyokimyası ve hücre zarından taşınımının biyofizik temellerini kazandırmaktır.
Kapsam
1. Kemik, eklem ve kas anatomisi
2. Epitelyum – bağ ve destek dokuları histolojisi
3. Genel embriyoloji
4. Ekstrasellüler matriks biyokimyası
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5.

Hücre zarından taşınım ve biyomekanik kavramlar

MODÜL 3: SİNİR SİSTEMİ ve MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ
Amaç
Periferik sinir sistemi anatomisi, histolojisi; iskelet kası ve sinir fizyolojisi- aksiyon
potansiyeli kasılmanın temel ilkeleri ve biofizik kavramlar, temel mikrobiyolojik
kavramlar bilgisi, ilk yardım ve temel mesleksel beceriler ile sosyal tıp ve çağdaş
sağlık hizmetleri yaklaşımını kazandırmaktır.
Kapsam
1. Periferik sinir sistemi anatomisi
2. Sinir dokusu ve deri histolojisi
3. İskelet kası ve sinir fizyolojisi
4. Aksiyon potansiyeli
5. Kasılmanın ilkeleri ve biofizik kavramlar
6. Temel mikrobiyoloji
7. Sosyal tıp
8. Çağdaş sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik sistemleri
9. Sağlık örgütlenmeleri
10. Sağlık ve hastalık kavramları
11. Temel mesleki becerileri (el yıkama, eldiven giyme, ilk yardım, nabız-solunumateş ölçme, kan basıncı ölçme, hava yolu açma, yapay solunum ve kalp masajı)
MODÜL 4: KAN DOKUSU, DOLAŞIM SİSTEMİ VE İMMÜN SİSTEM
Amaç
Periferik damar sistemi anatomisiyle beraber kan dokusu ve işlevleri; pre ve
postnatal hemopoez; hemoproteinler ve sentezi verilirken lenfoid doku, immün
sistem organları gelişim ve histolojileri, temel mikrobiyoloji ve temel immünoloji
bilgi ve becerilerini, ilk yardım ve temel mesleksel beceriler ile sosyal tıp ve çağdaş
sağlık hizmetleri yaklaşımını kazandırmaktır.
Kapsam
1. Kanın yapısı ve fiziksel özellikleri (viskozite, ozmotik basınç, sedim)
2. Plazma bileşenleri, hücreleri ve kan yapımı
3. Periferik arter- ven ve lenfatik damarların anatomisi
4. Mantar, parazit ve virüslerin özellikleri
5. İmmün cevapta rol oynayan hücreler, dokular ve lenfoid sistem organları ve
gelişimleri
6. Bağışıklık yanıtı ve aşılar
7. Otoimmünite
8. Temel mesleki beceriler (el yıkama, eldiven giyme, ilk yardım, nabız-solunumateş ölçme, kan basıncı ölçme, hava yolu açma, yapay solunum ve kalp masajı)
9. Tıpta organizasyon ve sistemler
10. Sağlık düzey göstergeleri
11. Küreselleşmenin sağlık üzerine etkileri
12. Halk Sağlığı alanındaki gelişmeler
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME (TIP 101)
SINAVLAR


Dönem içi sınavlar (ara sınav) ve Dönem sonu (yıl sonu) sınavlardan oluşur
Dönem içi sınavlar
o Kuramsal Sınav: Her modül sonunda yapılır.
o Uygulama sınavı: Dönem I’de bazı modüller birleştirilerek yapılır.
o Hekimlik Uygulamaları Notu (HUN):
Modülün diğer bileşenlerinin sınavı “Hekimlik Uygulamaları Notu” (HUN) altında
toplanır ve Topluma Dayalı Tıp, Tıpta İnsan Bilimleri, ve Mesleksel Beceriler
derslerinin ve etkinliklerinin dönem içi sınavlarını/değerlendirmelerini kapsar.
Dönem sonu sınavlar
o Kuramsal Sınav
o Uygulama Sınavı
o Dönem sonu HUN: Topluma Dayalı Tıp, Tıpta İnsan Bilimleri, ve
Mesleksel Beceriler derslerinin dönem sonu sınavlarını kapsar.
 Baraj uygulaması: Modül sonu kuramsal sınavlarda derslerin ağırlığına göre
%50 ders ya da ders grubu barajı ve Dönem sonu ve bütünleme kuramsal
sınavında ise %50 modül barajı uygulanır.

DERS BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI (TIP 101)


Tanımlanan kapsamda yapılan tüm değerlendirmelerin dönemdeki
ağırlıklarına göre belirlenmiş katkılarının Dönem içi ve Dönem sonu nota
katkısından oluşur.

DÖNEM İÇİ NOTU
Dönem içi notu bileşenleri
 Dönem içi kuramsal sınav:
(M1 KS+M2 KS+M3 KS+M4 KS) /4
 Dönem içi NYUS:
[M2 NYUS+ (M3 NYUS +M4 NYUS)/2]/2
 Dönem içi HUN: %64 Mesleksel Beceri dönem içi değerlendirmesi + %16
Tıpta İnsan Bilimleri dönem içi değerlendirmesi + %20 Sosyal Tıp dönem
içi notu
Dönem içi notu hesaplaması
DİN: %61.75 Dİ Kuramsal sınav notu+ %33.25 Dİ NYUS notu + %5 Dİ
HUN
DÖNEM SONU NOTU
Dönem sonu notu bileşenleri
 Dönem sonu kuramsal sınavı
 Dönem sonu uygulama sınavı (NYUS)
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Dönem sonu HUN: %64 Mesleksel Beceri dönem sonu değerlendirmesi +
%16 Tıpta İnsan Bilimleri dönem sonu değerlendirmesi + %20 Sosyal Tıp
dönem sonu notu
DÖNEM SONU NOTU HESAPLAMASI
DSN: %54 DS kuramsal sınav notu+ %36 DS NYUS notu+ %10 DS HUN
DERS BAŞARI NOTU HESAPLAMASI*
%50 DİN+%50 DSN
*Gelişim sınavından elde edilen notun %5’i ders başarı notuna eklenir. Toplam not
100 puanı geçemez.
BÜTÜNLEME SINAVI NOTU
Bütünleme sınavı notu bileşenleri
 Bütünleme kuramsal sınavı
 Bütünleme uygulama sınavı (NYUS)
 Bütünleme HUN: %64 Mesleksel Beceri bütünleme değerlendirmesi +
%16 Tıpta İnsan Bilimleri bütünleme notu+ %20 Sosyal Tıp bütünleme
notu
 Bütünleme sınavı notu hesaplanması
BSN: %54 BS kuramsal sınav notu+ %36 BS NYUS notu+ %10 BS HUN
 DERS BAŞARI NOTU HESAPLAMASI*
%50 DİN+ %50 BSN
 *Gelişim sınavından elde edilen notun %5’i ders başarı notuna eklenir.
Toplam not 100 puanı geçemez.

Kısaltmalar
BS: Bütünleme sınavı
BSN:Bütünleme sınavı notu
Dİ: Dönem içi
DS: Dönem sonu
DİN: Dönem içi notu
DSN: Dönem sonu notu
KS: Kuramsal sınav
NYUS: Nesnel yapılandırılmış uygulama sınavı
HUN: Hekimlik Uygulamaları Notu
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DÖNEM

II
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15.01.2016

BİTİŞ TARİHİ

YARI YIL
TATİLİ

07.09.2015

BAŞLAMA
TARİHİ
13.11.2015

07.09.2015

MODÜLI

I.YARI YIL

08.06.2016

01.02.2016

16 - 31 OCAK 2016

15.01.2016

16.11.2015

MODÜLII

DÖNEM II AKADEMİK TAKVİM

01.04.2016

01.02.2016

MODÜLIII

II.YARI YIL

08.06.2016

04.04.2016

MODÜLIV

DERSLER
Program kapsamındaki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler (5ı) ve program
kapsamındaki seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler yıllık (iki yarıyıl), seçmeli
dersler yarıyıllık okutulur [Şekil ].
Zorunlu Dersler
A.Program Kapsamındaki Zorunlu Dersler


Vücut Yapı ve İşlev Bilgisi II (TIP 201)
Multidisipliner modüler yapıda gerçekleştirilir. TIP 201, modüler yapıyı
oluşturan ilgili anabilim / bilim dallarının dersleri ile Tıpta İnsan Bilimleri
(Bilim Felsefesi, Bilim Etiği ve Bilim Tarihi), Mesleksel Beceriler, İletişim
Becerileri, Kanıta Dayalı Tıp ders etkinliklerini kapsar. Ders yıllık olarak
okutulur. Dört modül şeklinde uygulanır. Modüller, 8 er haftadır.

Eğitim Yöntemleri
 Sunum
 Laboratuvar Uygulaması
 Probleme Dayalı Öğrenim
 Mesleksel ve İletişim Becerileri
 Bireysel Çalışma
B. Ortak Zorunlu Dersler (5ı)
 Türk Dili (TDİ 203) (Yıllık derstir)
 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT 201) (Güz yarıyılı)
 Hazırlık sınıfında başarılı olmayan öğrenciler ile dersi almak isteyen öğrenciler,
güz ve bahar dönemlerinde zorunlu yabancı dil dersi alırlar.
Seçmeli dersler
A. Program Kapsamındaki Seçmeli Dersler
Yarıyıllık okutulur (bahar yarıyılı). Öğrenci 2 kredilik ders seçer.
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DERS PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

Güz yarıyılı

Bahar yarıyılı

TIP 201* (Yapı ve İşlev Bilgisi-II)

Türk Dili
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Seçmeli Ders
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TIP 201
“VÜCUT YAPI VE İŞLEV BİLGİSİ - II”
PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

TIP 201 DERSİ
AMAÇ ve KAPSAM
Amaç
Molekülden hücreye, hücreden dokuya, dokudan organa, organdan sisteme,
organizmanın yapı ve gelişimi, fizyolojik süreçler, enfeksiyon oluşturan etkenler ve
vücudun savunma mekanizmaları bilgisi ile temel mesleki ve iletişim becerilerini,
kanıta dayalı tıp ilkeleri ve tıpta kanıt bulma yöntemlerini, tıbbın gelişim süreci
bilgisi ve bu bağlamda hekimlik kimliği algısını, bilim felsefesi, tıp etiği ve
ilkelerini kazandırmaktır.
Öğrenme Kazanımları
Dönem II’yi tamamlayan öğrenciler:
1. Vücutta sistemleri ve sistemleri oluşturan organların yapılarını, beslenme,
innervasyon ve intrauterin gelişimlerini makroskopik ve mikroskopik düzeyde
tanır.
2. Vücut sistemleri ve sistemleri oluşturan organların molekül-hücre-doku
düzeyinde fizyolojik, biyokimyasal ve biyofiziksel işlevlerini açıklar.
3. Vücutta sistemleri ve sistemleri oluşturan organların yapısal özellikleriyle
işlevsel özelliklerini ilişkilendirir.
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4. Vücutta sistemleri ve sistemleri oluşturan organların biyokimyasal ve fizyolojik
süreçlerin diğer sistemlerle ilişkilerini ve etkileşimlerini açıklar.
5. Organizmadaki moleküler yapıları, moleküler düzeyde gerçekleşen metabolik
süreçleri ve metabolik integrasyonu açıklar.
6. Organizmada metabolik süreçlerdeki konjenital ya da edinsel defektleri ve klinik
sonuçlarını açıklar.
7. Gelişim sürecindeki genetik faktörleri tanımlar, genetik özelliklerin ve bunların
kalıtılabilirlik değerlerini açıklar.
8. Genomdaki değişikliklerin birey ve popülasyon üzerinde yapısal ve işlevsel
etkilerini açıklar.
9. Enfeksiyon oluşturan etkenlerin (bakteri, parazit, virüs ve mantar) morfolojik
yapılarını,
üreme
özelliklerini,
direkt-kültür-serolojik-moleküler
tanı
yöntemlerini tanımlar.
10. Enfeksiyon oluşturan etkenlerin (bakteri, parazit, virüs ve mantar) enfeksiyon
oluşturma
mekanizmalarını,
vücudun
enfeksiyona
karşı
savunma
mekanizmalarını, sterilizasyon, dezenfeksiyon işlemlerini açıklar ve etkenlere
karşı etkili ilaç seçimi yapar.
11. Hasta merkezli tıp uygulamalarında etkili iletişimin önemini benimser.
12. Kişilerarası iletişimde etkin dinleme, ben dili ile kendini ifade etme ve vites
değiştirme becerilerini uygular.
13. Tıbbı bir sanat, bilim ve teknik olarak yorumlar
14. Tıbbın gelişim sürecini evrimsel bakış açısı ile irdeler, tıp tarihinin hekim için
anlamını açıklar.
15. Tıp tarihinde öncülük yapan hekimleri ve uygulamalarını temel alarak hekimlik
kimliğini gerçekçi ve geniş açıdan algılar.
16. Etik, tıp etiği, biyoetik, biyomedikal etik kavramlarını bilir, tıp etiğinde ahlaki
değer sorununu tanımlar ve tıp etiği ilkelerini sıralar.
17. Sistemlere ilişkili temel semptomları tanımlar.
18. Klinik problemlerin çözümünde hipotez oluşturma ve test etmeye dayalı akıl
yürütme yöntemini uygular.
19. İnsana biyopsikososyal bir bütün olarak yaklaşmanın önemini benimser.
20. Kanıta dayalı tıp ilkeleri ve tıpta kanıt bulma yöntemlerini açıklar.
21. Öğrenme gereksinimi doğrultusunda bilgi kaynaklarına ulaşır, bilgiyi organize
eder ve sunar.
22. Veri türlerine uygun tanımlayıcı istatistikleri belirler ve sonuçlarını yorumlar.
23. SPSS paket programında veri tabanı hazırlar, tanımlayıcı istatistikleri elde eder,
tablo ve grafikler hazırlar.
24. Enjeksiyon yapma, kan alma, ilaç hazırlama, dikiş koyma, yara bakımı ve idrar
sondası takma becerilerini maket üzerinde istenilen nitelikle uygular.
25. Toplum sağlığını korumanın ve geliştirmenin önemini benimser.
MODÜL 1: MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ, DUYU VE ENDOKRİN SİSTEME
GİRİŞ
Amaç
Merkezi sinir ve nöroendokrin sistemleri ve bu sistemleri oluşturan organların ve
duyu organlarının molekülden hücreye, hücreden dokuya, dokudan organa,
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organdan sisteme yapı, gelişim ve işlevinin, fizyolojik süreçlerinin farklılıklarının,
enfeksiyon oluşturan etkenlerin, vücudun savunma mekanizmalarının öğrenilmesi;
temel iletişim becerilerinin kazandırılması; tıbbın gelişim sürecinin, bu süreçteki
öncü hekimlerin ve uygulamalarının, bilim felsefesi, etik, tıp etiği, biyoetik,
biyomedikal etik kavramlarının ve tıp etiği ilkelerinin öğrenilmesidir.
Kapsam
1. MSS, duyu organlarının anatomisi
2. Merkezi Sinir Sistemi (MSS) organları, duyu organları ve nöroendokrin sistem
organlarının yapı ve gelişimleri. Endokrin sisteme genel bakış
3. MSS ve duyu fizyolojisi, hormonların genel özellikleri
4. Ses ve ışık ile ilgili fiziksel kavramlar, mekanoreseptörlerde ve fotoreseptörlerde
biyofizik olaylar, duyumun biyofizik temellleri
5. Vitaminler ve makromineraller. Aminoasitlerin metabolizması. Hormonlara
genel yaklaşım
6. Bakteriyoloji ve parazitoloji
7. Temel İletişim Becerileri
8. Bilim Felsefesi, Tıp Tarihi ve Tıp Etiği
MODÜL 2: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ
Amaç
Dolaşım ve solunum sistemlerinin molekülden hücreye, hücreden dokuya, dokudan
organa, organdan sisteme yapı, gelişim ve işlevinin, fizyolojik süreçlerinin
farklılıklarının,
enfeksiyon
oluşturan
etkenlerin,
vücudun
savunma
mekanizmalarının öğrenilmesi; temel iletişim becerilerinin kazandırılması; tıbbın
gelişim sürecinin, bu süreçteki öncü hekimlerin ve uygulamalarının, bilim felsefesi,
etik, tıp etiği, biyoetik, biyomedikal etik kavramlarının ve tıp etiği ilkelerinin
öğrenilmesidir.
Kapsam
1. Dolaşım ve solunum sistemi organlarının anatomisi
2. Dolaşım ve solunum sistemi organlarının yapı ve gelişimleri
3. Dolaşım ve solunum sistemi fizyolojisi
4. Dolaşım ve solunum sisteminde biyofiziksel olaylar, bileşik aksiyon potansiyeli
genel ilkeleri ve elektrokardiyografi
5. Metabolizmaya genel bakış. Lipid ve lipoprotein metabolizması, Enzimler ve
kinetik özellikleri. Eiokosanoidler, eser elementler. Hem ve bilirubin
metabolizması
6. Bakteriyoloji ve parazitoloji
7. Temel İletişim Becerileri
8. Bilim Felsefesi, Tıp Tarihi ve Tıp Etiği
MODÜL 3: SİNDİRİM, METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM
Amaç
Sindirim ve endokrin sistemlerinin molekülden hücreye, hücreden dokuya, dokudan
organa, organdan sisteme yapı, gelişim ve işlevinin, fizyolojik süreçlerinin
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farklılıklarının,
enfeksiyon
oluşturan
etkenlerin,
vücudun
savunma
mekanizmalarının öğrenilmesi; temel mesleki becerilerinin kazandırılması; kanıta
dayalı tıp ilkeleri ve tıpta kanıt bulma yöntemlerinin öğrenilmesidir.
Kapsam
1. Sindirim ve endokrin sistemi organlarının anatomisi
2. Sindirim sistemi organları ve bezleri, tiroid, paratiroid ve sürrenal bezlerin yapı
ve gelişimleri
3. Sindirim sistemi fizyolojisi ve metabolizma
4. Beslenme ve sindirim. Karbonhidrat metabolizması. Tiroid ve paratiroid
hormonlar. Pankreas ve GIS hormonları
5. Bakteriyoloji, parazitoloji ve mikoloji
6. Kalıtım modelleri, soyağacı, multifaktöryel kalıtım, epigenetik, regülatör
RNA’lar, gelişim genetiği
7. Hekimlik için Temel Beceriler (enjeksiyon yapma, kan alma, ilaç hazırlama,
sütür atma)
8. Kanıta dayalı tıp ilkeleri ve tıpta kanıt bulma yöntemleri
9. Veri türlerine uygun tanımlayıcı istatistikleri belirleyip, SPSS programında elde
etme
MODÜL 4: ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEM
Amaç
Ürogenital ve endokrin sistemlerin molekülden hücreye, hücreden dokuya, dokudan
organa, organdan sisteme yapı, gelişim ve işlevinin, fizyolojik süreçlerinin
farklılıklarının,
enfeksiyon
oluşturan
etkenlerin,
vücudun
savunma
mekanizmalarının öğrenilmesi; temel mesleki becerilerinin kazandırılması; kanıta
dayalı tıp ilkeleri ve tıpta kanıt bulma yöntemlerinin öğrenilmesidir.
Kapsam
1. Üriner ve genital sistem organlarının anatomisi
2. Üriner ve genital sistem organları ve bezlerinin yapı ve gelişimleri
3. Üriner sistem fizyolojisi
4. Asit baz dengesi. Pürin ve pirimidin metabolizması. Steroid hormonlar ve üreme
hormonlarının metabolizması ve etkileri. Tümör belirteçleri. Organlara özgü
metabolizma ve metabolizmanın entegrasyonu
5. Kromozomal düzensizlikler, hastalıkları, genetik danışmanlık, prenatal tanı,
karyotip, moleküler sitogenetik
6. Genel embriyoloji hatırlama
7. Parazitoloji ve viroloji
8. Kanıta dayalı tıp ilkeleri ve tıpta kanıt bulma yöntemleri
9. Veri türlerine uygun tanımlayıcı istatistikleri belirleyip, SPSS programında elde
etme
10. Hekimlik için Temel Beceriler (enjeksiyon yapma, kan alma, ilaç hazırlama,
sütür atma)
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ÖLÇME-DEĞERLENDİRME (TIP 201)
SINAVLAR
 Dönem içi sınavlar (ara sınav) ve Dönem sonu (yıl sonu) sınavlardan oluşur
Dönem içi sınavlar
o Kuramsal Sınav: Her modül sonunda yapılır.
o Uygulama sınavı: Her modül sonunda yapılır.
o PDÖ süreç değerlendirmesi
o Hekimlik Uygulamaları Notu (HUN):
Modülün diğer bileşenlerinin sınavı “Hekimlik Uygulamaları Notu” (HUN) altında
toplanır ve Tıpta İnsan Bilimleri, Kanıta Dayalı Tıp, Mesleksel Beceriler, ve
İletişim
Becerileri
derslerinin
ve
etkinliklerinin
dönem
içi
sınavlarını/değerlendirmelerini kapsar.
Dönem sonu sınavlar
o Kuramsal Sınav
o Uygulama Sınavı
o Dönem sonu HUN: Tıpta İnsan Bilimleri, Kanıta Dayalı Tıp,
Mesleksel Beceriler, ve İletişim becerileri derslerinin dönem sonu
sınavlarını kapsar.
 Baraj uygulaması: Modül sonu kuramsal sınavlarda derslerin ağırlığına göre
%50 ders ya da ders grubu barajı ve Dönem sonu ve bütünleme kuramsal
sınavında ise %50 modül barajı uygulanır.

DERS BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI (TIP 201)


Tanımlanan kapsamda yapılan tüm değerlendirmelerin dönemdeki
ağırlıklarına göre belirlenmiş katkılarının Dönem içi ve Dönem sonu nota
katkısından oluşur .

DÖNEM İÇİ NOTU
Dönem içi notu bileşenleri
 Dönem içi Kuramsal sınav:
(M1 KS+M2 KS+M3 KS+M4 KS) /4
 Dönem içi NYUS:
(M1 NYUS+ M2 NYUS + M3 NYUS +M4 NYUS)/4
 PDÖ:
(M1 PDÖ+M2 PDÖ+M3 PDÖ+M4 PDÖ+) /4
 Dönem içi HUN: %60 Mesleksel ve İletişim Becerisi dönem içi
değerlendirmesi + %20 KDT dönem içi değerlendirmesi+%20 Tıpta İnsan
Bilimleri dönem içi değerlendirmesi
Dönem içi notu hesaplaması
DİN: %55.25 Dİ Kuramsal Sınav notu+ %25.5 Dİ NYUS notu+%4.25 PDÖ
notu + %15 Dİ HUN
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DÖNEM SONU NOTU
Dönem sonu notu bileşenleri
 Dönem sonu kuramsal sınavı
 Dönem sonu NYUS
 Dönem sonu HUN: %60 Mesleksel ve İletişim Becerisi dönem sonu
değerlendirmesi + %20 KDT dönem sonu notu +%20 Tıpta İnsan Bilimleri
dönem sonu notu
Dönem sonu notu hesaplaması
DSN: %50 DS kuramsal sınav notu+ %35 DS NYUS notu+ %15 DS HUN

DERS BAŞARI NOTU HESAPLAMASI*
%50 DİN+%50 DSN
*Gelişim sınavından elde edilen notun %5’i ders başarı notuna eklenir. Toplam not
100 puanı geçemez.
BÜTÜNLEME SINAVI NOTU
Bütünleme sınavı notu bileşenleri
 Bütünleme kuramsal sınavı
 Bütünleme NYUS
 Bütünleme HUN: %60 Mesleksel ve İletişim Becerisi bütünleme
değerlendirmesi + %20 KDT bütünleme notu +%20 Tıpta İnsan Bilimleri
bütünleme notu
Bütünleme sınavı notu hesaplanması
BSN: %50 BS kuramsal sınav notu+ %35 BS NYUS notu+ %15 BS HUN
DERS BAŞARI NOTU HESAPLAMASI*
%50 DİN+%50 BSN
*Gelişim sınavından elde edilen notun %5’i ders başarı notuna eklenir. Toplam not
100 puanı geçemez.
Kısaltmalar
BS: Bütünleme Sınavı
BSN:Bütünleme sınavı notu
Dİ: Dönem İçi
DS: Dönem Sonu
DİN: Dönem İçi Notu
DSN: Dönem Sonu Notu
KS: Kuramsal Sınav
NYUS: Nesnel Yapılandırılmış Uygulama Sınavı
PDÖ: Probleme Dayalı Öğrenme
HUN: Hekimlik Uygulamaları Notu
KDT: Kanıta Dayalı Tıp
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DÖNEM

III

119

120

15.01.2016

BİTİŞ TARİHİ

YARI YIL
TATİLİ

07.09.2015

BAŞLAMA
TARİHİ
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09.10.2015

07.09.2015

MODÜLI

25.11.2015

12.10.2015

MODÜLII

I.YARI YIL

08.06.2016

01.02.2016

16 – 31 OCAK 2016

15.01.2016

26.11.2015

MODÜLIII

15.03.2016

01.02.2016

13.04.2016

16.03.2016

MODÜLV

II.YARI YIL

MODÜLIV

DÖNEM III AKADEMİK TAKVİM 2015-2016

08.06.2016

18.04.2016

MODÜLVI

DERSLER
Program kapsamındaki zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler
yıllık (iki yarıyıl) okutulur. Seçmeli dersler ise bahar yarıyılında okutulur [Şekil].
I. Zorunlu dersler,
 Vücut Yapı ve İşlev Bozukluğu (TIP 301)
Multidisipliner modüler yapıda gerçekleştirilir. TIP 301, modüler yapıyı oluşturan
ilgili anabilim dallarının dersleri ile Araştırma Planlama ve Yürütme, Mesleksel
Beceriler, İletişim Becerileri, Toplum Sağlığı ve Alan Çalışması ders etkinliklerini
kapsar. Ders yıllık olarak verilir. Altı modül şeklinde verilir.
Eğitim Yöntemleri
 Sunum
 Laboratuar Uygulaması
 Probleme Dayalı Öğrenim
 Araştırma Planlama ve Yürütme
 Mesleksel ve İletişim Becerileri
 Alan Çalışması
 Bireysel Çalışma
II. Program Kapsamındaki Seçmeli Dersler
Öğrenciler 2 kredilik ders seçerler.
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DERS PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

TIP 301
“VÜCUT YAPI VE İŞLEV BOZUKLUKLARI DERSİ”
PROGRAMINA GENEL BAKIŞ
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TIP 301 DERSİ
AMAÇ VE KAPSAM
Amaç
Molekül, hücre, doku, organ ve sistem düzeyindeki vücut yapı ve işlev bozuklukları
bilgisi, klinik bilimlere giriş bilgisi, hastaya bütünsel ve etik yaklaşım, klinik akıl
yürütme, temel klinik ve iletişim becerilerini, araştırma planlama ve yürütme
becerisi, birey ve aile düzeyinde sağlık durumunu belirleme ve izleme becerilerini
kazandırmaktır.
Öğrenme kazanımları
Dönem III’ü tamamlayan öğrenciler;
1. Sistemler bazında hastalık gruplarını ve klinik özelliklerini açıklar.
2. Patolojik süreçlerin oluşum mekanizmalarını açıklar.
3. Patolojik süreçlerde hücre ve doku düzeyinde meydana gelen moleküler ve
morfolojik değişikleri tanır, açıklar ve fizyopatolojik mekanizmalarla
ilişkilendirir.
4. Patolojik süreçlerle tanı yaklaşımının temel ilke ve kavramlarını
ilişkilendirerek uygun tanı yöntemlerini tanımlar.
5. İlacı tanımlar, ilaç(lar)ın vücuda veriliş yollarını, farmakokinetik
özelliklerini ve farmakodinamik etkilerini açıklar, farmakolojik etki,
terapötik etki, yan etki ve toksik etki kavramlarını ilişkilendirir.
6. İlaçları gruplandırır, etki mekanizmalarını açıklar ve patolojik süreçlerle
ilişkilendirir.
7. Hastanın ana yakınma, öz geçmiş, soy geçmiş ve sistem sorgularından
oluşan tıbbi öyküsünü (anamnez) alır.
8. Hastada temel (inspeksiyon, palpasyon, perküsyon, oskültasyon) ve
sistemlere yönelik (dolaşım, solunum, boyun, nörolojik, kas-iskelet, gastrointestinal, endokrin) fizik muayene yapar.
9. Anamnez ve fizik muayene bulgularını esas alarak ön tanılar oluşturur.
10. Tanı yöntem/test/araçlarını ve özellikleri bilgisini kullanarak, tanısal testleri
amaca yönelik olarak uygun sırada seçer.
11. Genel ve sistemlere özgü semptomların klinik özelliklerini, oluşum
mekanizmalarını ve semptomu olan hastaya yaklaşım ilkelerini (öykü, fizik
muayene ve tanısal prosedürler) açıklar.
12. Tam anamnez, fizik muayene ve tanılama çalışmalarından elde edilen
bulguları fizyopatoloji ve klinik bilim bilgisi ile ilişkilendirerek ayırıcı tanı
yapar.
13. Kişilerarası ilişkilerde etkili çatışma çözüm yöntemlerini kullanır.
14. Sağlık sorunlarını tanımlamak, bulguları analiz etmek ve yorumlamak,
tedaviyi yönlendirmek için hastadan aydınlatılmış onam alır.
15. Aileyi demografik, sosyal, ekonomik ve sağlık yönünden değerlendirir ve
izler.
16. Hastalıkların Sosyokültürel ve çevresel faktörlerle olan ilişkilerini özümser.
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17. Birey ve aile düzeyinde sağlık sorunlarını tanımlar, öncelikleri belirler,
çözümüne (sağlık ve sosyal hizmetler) yönelik öneriler geliştirir ve aileye
danışmanlık yapar.
18. Bilimsel araştırmalara ilişkin kavramları, bilimsel araştırma türleri ve
hipotez testlerini açıklar.
19. Makalelerin bilimsel kriterlere uygunluğunu değerlendirir.
20. Oran ve ortalamalara ilişkin parametrik ve parametrik olmayan tek
değişkenli yöntemleri paket program yardımıyla uygular.
21. Bir araştırmayı planlar, veri toplama araçlarını geliştirir, bulguları analiz
eder, sonuçlandırır ve çalışmayı poster olarak sunar.
22. Hipoteze dayalı klinik akıl yürütme süreçlerini özümser.
23. Öğrenme kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirir.
MODÜL 1: FARMAKOLOJİ, PATOLOJİ, GENETİK VE RADYASYON
BİYOFİZİĞİNİN GENEL İLKELERİ
Amaç
Temel ve klinik farmakolojinin, otonom ve otakoid sistemde ilaç etkisinin, doku
hasarı, tamiri ve rejenarasyonunun, patolojik ve genetik tanıda kullanılan
yöntemlerin, radyolojik incelemelerde kullanılan yöntemlerin ve hastaya klinik
yaklaşımın temel ilkelerini sunumlar ve bilgisayar uygulamaları yoluyla
kazandırmaktır.
Kapsam
1. İlaç Tanımı, tarihçesi ve çağdaş anlamı
2. Temel farmakolojiye giriş
3. İlaç şekilleri ve uygulama yolları
4. Emilim, dağılım ve atılım (metabolizma)
5. Farmakokinetik (absorbsiyon, dağılım, eliminasyon ve tekrarlanan
uygulamalar)
6. Farmakokinetik (simülasyon uygulamaları)
7. Farmakodinamik (agonizma, antagonizma ve reseptör teorisi)
8. Farmakodinamik ve Farmakokinetik düzeyde ilaç etkileşmeleri
9. Otakoid sistemde ilaç hedefleri
10. Gaz, yağ, peptid ve amin yapılı otakoidler
11. Otonom sinir sistemi reseptörleri ve bu sistemde ilaç etkisinin temel ilkeleri
12. Kolinerjik, antikolinerjik ilaçlar ve etki mekanizmaları
13. İlaç hedefi olarak adrenerjik sinir sistemi: Sempatomimetik ve sempatolitik
ilaçlar
14. Klinik farmakolojiye giriş
15. Hücre hasarının tanımı, nedenleri ve mekanizmaları, Nekroz ve apoptoz
16. Hasarda subsellüler değişiklikler, hücre içi birikimler, kalsifikasyon
17. Hücre büyümesi ve farklılaşmasının düzenlenmesi
18. Akut ve kronik inflamasyon bilgisi
19. İnflamasyonda rol alan adhezyon molekülleri ve mediyatörlerin genel
özellikleri ve sınıflandırılması
20. Doku tamiri, fibrozis ve rejenerasyon bilgisi
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21. Hemodinamik
bozuklukların
mekanizmalarının
morfoloji
ile
ilişkilendirilmesi
22. Histopatolojik, sitolojik, immünolojik ve moleküler kanıt elde etme
yöntemleri
23. Hastalık etyopatogenezinde ve seyrinde genetik polimorfizmlerin rolü
24. Metabolomiks, genomiks, proteomiks
25. Geleneksel genetik metodolojiler
26. Ekogenetik ve çevresel faktörlere yanıtın bireysel farklılıklarında genetiğin
rolü
27. Genetik ve Etik
28. İyonize edici radyasyonun özellikleri, biyolojik etkileri ve madde ile
etkileşme ilkeleri
29. Görüntülemenin temel ilkeleri
30. Fizyolojik Sinyallerin Analizi
31. X ışınları ile görüntüleme (temel prensipler, tarihçe, radyografik görüntü,
floroskopi)
32. Radyasyonun biyolojik etkileri
33. Radyolojide kullanılan kontrast maddeler
34. Hastaya klinik yaklaşım prensipleri
35. Hastalıkların genetik temelleri, tanı yöntemleri, klinik yansımaları ve
uygulamaları
36. Histopatolojik ve sitolojik kanıt elde etme
37. Hücre büyümesi, farklılaşmasının düzenlenmesi
38. Hücre hasarının tanımı, nedenleri, fizyopatolojisi ve oluşum mekanizmaları
ve subsellüler değişikliklerin patolojik sonuçları
39. İlaç şekilleri ve uygulama yolları
40. İlaç tanımı, tarihçesi ve çağdaş anlamı
41. İltihap, yara iyileşmesi, doku tamiri, rejenerasyon ve fibrozis tanımları,
nedenleri, fizyopatolojisi ve oluşum mekanizmaları ile kliniğe yansıyan
durumlara yaklaşım
42. Klinik farmakolojiye giriş
43. Otakoid sistemde ilaç hedefleri, otokoidler
44. Bilimsel araştırma nedir?
45. Kanıta dayalı tıp
46. Araştırma yöntemleri
47. Klinik araştırmalar
48. Saha araştırmaları
49. Sistematik derleme ve meta analiz
50. Öğrenci araştırma projesi hazırlama
51. Örnek proje değerlendirmesi
MODÜL
2:
ENFEKSİYON
HASTALAIKLARI
VE
KLİNİK
MİKROBİYOLOJİ, ONKOLOJİ, ROMATOLOJİ
Amaç
Molekül, hücre, doku, organ ve sistem düzeyindeki vücut yapı ve işlev bozuklukları
bilgisi, klinik bilimlere giriş bilgisi ile temel ve klinik (immunoloji ve allerji,
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romatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, tıbbi onkoloji ve
dermatoloji bilim alanları ile ilgili hastalıkların sınıflamaları, sık görülen semptom
ve bulguları, tanı yaklaşımları, tanı yöntemleri ve ayırıcı tanıları) becerilerinin
yazılı, simule, gerçek hasta uygulamaları ve aile izlemleri yoluyla kazandırmaktır.
Kapsam
52. Antibakteriyel antibiyotikler
53. Antibiyotiklere giriş, direnç, kombine ve profilaktik antibiyotik kullanımı
54. Antifungal ilaçlar
55. Antineoplastik kemoterapötikler (Kavramlar, genel etki mekanizmaları,
tedavideki yerleri, ortak yan etkileri, sınıflandırma)
56. Antiviral ilaçlar
57. Ateşin tanımı, nedenleri, oluş mekanizması, tipleri, eşlik eden diğer
semptomlar ve ateşli hastaya yaklaşım
58. Dermatolojik hastalıklarda lezyonlar (döküntü) ve tanıda kullanılan
yöntemler
59. Enfeksiyon hastalıklarında tanısal ve klinik yaklaşım, enfeksiyonların
bulaşma ve korunma yolları
60. Gut tedavisinde kullanılan ilaçlar ve diğer antiinflamatuvar ilaçlar
61. Lökositoz ve lökopeni tanımları, nedenleri, fizyopatolojisi ve oluşum
mekanizmaları ile kliniğe yansıyan durumlara yaklaşım
62. İmmun sistem tanıtımı, patolojileri, genetiği; immun sistem bozuklukları
ve yetmezlikleri ile allerjik durumların fizyopatolojisi ve oluşum
mekanizmaları; semptom ve bulguları, tanısal ve klinik yaklaşım
63. İmmün sisteme etkili ilaçlar (sınıflandırma ve kullanılışları)
64. İnflamasyonun kliniğe yansıyan semptomları (ağrı, vd.), tanısal ve klinik
yaklaşım
65. İskelet sisteminde normal radyolojik anatomi ve değerlendirme algoritması
66. Kilo kaybı fizyopatolojisi
67. Lenfadenopatili hastaya tanısal ve klinik yaklaşım
68. Opioid analjezikler; Sınıflandırma ve farmakolojik özellikleri
69. Nonsteroid anti inflamatuvar ilaçlar, etki mekanizmaları, sınıflandırılmaları
70. Romatolojik (bağ dokusu ve kas iskelet sistemi) hastalıklarda genetik,
fizyopatolojik oluşum mekanizmaları, semptom ve bulgular, tanısal ve
klinik yaklaşım
71. Sigara ve sağlık
72. Şok tanımı, tipleri, fizyopatolojisi ve oluşum mekanizmaları
73. Ağrı fizyopatolojisi, ağrı tipleri ve klinik yansımaları
74. Tümör epidemiyolojisi, kanser gelişiminde moleküler, immunolojik
temeller, genetik, karsinojenik ajanlar (radyasyon-kimyasal- viral), çevresel
faktörler ve risk faktörleri
75. Tümörlerin isimlendirilmesi, özellikleri, sınıflandırılması, evrelendirilmesi,
tümör-konak ilişkisi; kanserden korunma ve erken tanı yaklaşımları
76. Araştırma ve Yayın Etiği
77. Biyoistatistikle ilgili temel kavramlar
78. Hipotez testlerine giriş
79. Anket yöntemleri
80. Örnekleme yöntemleri ve örneklem büyüklüğü
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81.
82.
83.
84.

Anamnez alma
Aydınlatılmış onam alma
Ekstremite muayenesi
Saha araştırmaları

MODÜL 3: DOLAŞIM, SOLUNUM, NEFROLOJİ
Amaç
Dolaşım, solunum ve üriner sistem ile ilgili molekül, hücre, doku, organ ve sistem
düzeyinde vücut yapı ve işlev bozuklukları ve bu sistemlerle ilgili farmakoloji
bilgisi, kanıta dayalı tıp bilgisi, bir araştırma planlama ve uygulama becerisi, klinik
bilimlere giriş bilgisi ile temel klinik becerilerin olgu temelli uygulamalar, simule ve
gerçek hasta uygulamaları ve aile izlemleri yoluyla kazandırılması.
Kapsam
1. Dolaşım, solunum ve üriner sistem semptomatolojisi, anamnez, muayene
bulguları ve tanı testleri bilgisi
2. Dolaşım, solunum ve üriner sistemlerle ilgili hastalıkların sınıflandırılması,
risk faktörleri ve bu sistemlerle ilgili sık görülen hastalıkların etiyolojisi,
fizyopatolojisi klinik belirti ve bulguları, klinik, laboratuvar ve radyolojik
tanısal yaklaşım, ayırıcı tanıları
3. Dolaşım, solunum ve üriner sistemlerle ilgili hastalıkların patogenezi,
patolojisi ve patolojik açıdan sınıflandırılması
4. Kardiyovasküler sistem, solunum sistemi ve üriner sistem üzerine etkili
ilaçların sınıflandırılması, etki mekanizmaları, yan etkileri ve tedavide
kullanılışları
5. Solunum sistemi ve üriner sistem ile ilgili enfeksiyonlar
6. Kardiyovasküler ve üriner sistem gelişimi ve bozukluklarında genetik
mekanizmalar bilgisi
7. Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi ve bu sistem ile ilgili bozuklukların
fizyopatolojisi
8. Otonom sinir sistemi reseptörleri, bu sistemde ilaç etkisinin temel ilkeleri
ve bu sistem üzerine etkili olan ilaçlara ait temel özellikler ve ilaç
etkileşimi bilgisi
9. Akılcı ilaç kullanımı ilkeleri
10. Koroner kan akımını ve bozuklukları
11. Tromboz-iskemi-reperfüzyon tanımları ve oluş mekanizmalarını
12. Endotel yapısı, fonksiyonları ve fonksiyon bozukluklarının ve
aterosklerozun tanımı
13. Ateroskleroz risk faktörlerininin tanımı ve gelişim mekanizmaları
14. Aterosklerozun sistemik etkileri ve komplikasyonları, aterosklerozun klinik
sonuçları
15. Periferik Damar Hastalıklarında Semptomatoloji
16. Göğüs ağrısı tanımı, oluş mekanizmaları, ayırıcı tanısı
17. Hipertansiyon, sınıflandırması, primer hipertansiyon oluş mekanizmaları
18. Hipertansiyonun sistemler üzerine etkileri
19. Hipoksi ve siyanoz tanımı, sınıflandırması ve oluş mekanizmaları
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Konjenital kalp hastalıklarınının tanımı ve hemodinamik değişiklikler
Kazanılmış kapak hastalıklarının tanımı, hemodinamik değişiklikler
Kalp yetmezliğini tanımı, oluş mekanizmaları
Aritmi tanımı, sınıflandırması, oluş mekanizmaları
Kardiyojenik şok tanımı, oluş mekanizmaları
Solunum sisteminin semptom ve bulguları ve oluş mekanizmaları
Pulmoner dolaşımı tanımı, bozukluklarının (pulmoner arteriyel, venöz
hipertansiyon, kor pulmonale ve pulmoner ödem) oluş mekanizmaları
Ventilatuvar fonksiyonu tanımı, bozuklukları (obtrüktif ve restriktif) ve
oluş mekanizmaları
Sıvı-elektrolit dengesi ve bozuklukları, oluş mekanizmaları ve sistemler
üzerine etkileri
Ödem tanımı ve sınıflandırması, nedenleri ve oluş mekanizmaları
Asit-baz dengesi ve bozuklukları, oluş mekanizmaları ve sistemler üzerine
etkileri.
Üriner sistem semptom ve bulguları ve oluş mekanizmaları
Glomerüler hasar tanımı, hasar mekanizmaları ve klinik sonuçları
Tubulointerstisyel hasar tanımı, hasar mekanizmaları ve klinik sonuçları
Böbrek yetmezliği tanımı, sınıflandırması, oluş mekanizmaları ve klinik
sonuçları
Uygun Hipotez Testinin Seçimi
Klinikte Rehberlerin Kullanımı ve Karar Verme
Makale okur yazarlığı
Öğrenci araştırma projelerine biyoistatistik değerlendirmesi
Solunum ve dolaşım muayenesi
Saha araştırmaları

MODÜL 4: GASTROENTEROLOJİ, HEMATOLOJİ
Amaç
Molekül, hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde gastrointestinal ve hematolojik
sistemlerin vücut yapı ve işlev bozuklukları bilgisi, klinik bilimlere giriş bilgisi ile
temel klinik ve iletişim becerilerini kazandırmaktır.
Kapsam
1. Gastrointestinal ve hematolojik sistem yakınmaları olan hastalara klinik
yaklaşım
2. GİS ve Hematolojik hastalıklara yönelik anamnez ve fizik muayene
3. Gastrointestinal ve hematopoetik sistem semptom ve bulgularının patoloji
ve fizyopatolojisi
4. Gastroenterolojik tanısal testler (biyokimyasal, serolojik, mikrobiyolojik,
histopatolojik, viral)
5. Gastroenterolojik görüntüleme yöntemleri (radyolojik ve endoskopik)
6. Gastroenteroloji ve hematoloji bilim alanları ile ilgili semptomların ayırıcı
tanıları
7. Gastrointestinal sistemde infeksiyona yol açan etkenlerin genel özellikleri
ve etki mekanizmaları
8. Gastrointestinal ve hematopoetik sistem üzerine etkili ilaçların
sınıflandırılması, etki mekanizmaları, yan etkileri ve tedavide kullanılışları
9. Hematopoetik sistem hastalıklarında morfolojik özellikler ve laboratuvar
testleri
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Hipotez Testlerine Genel Bakış
SPSS Programında Veritabanı Hazırlama
Evren Ortalaması ve Oranı Önemlilik Testi
İki Ortalama Arasında Farkın Önemlilik Testi ve Uygulaması
Mann-Whitney U Testi ve Uygulması
İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ve Uygulaması
Wilcoxon Eşletirilmiş İki Örnek Testi ve Uygulaması
İletişim Becerileri (Hasta-hekim iletişimi ve çatışma çözme yöntemleri)
Fizik muayene yapma (boyun ve karın muayenesi)
Saha araştırmaları

MODÜL 5: ENDOKRİNOLOJİ, ÜROGENİTAL SİSTEM
Amaç
Molekül, hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde endokrin ve ürogenital sistemlerin
vücut yapı ve işlev bozuklukları, kadın ve doğum bilgisi, klinik bilimlere giriş bilgisi
ile temel klinik ve iletişim becerilerini kazandırmaktır.
Kapsam
1. Endokrin ve ürogenital sistem yakınmaları olan hastalara klinik yaklaşım
2. Endokrin ve ürogenital sistem hastalıklarına yönelik anamnez ve fizik
muayene
3. Endokrin ve ürogenital sistem semptom ve bulgularının patoloji ve
fizyopatolojisi
4. Endokrin ve genitoüriner sistem gelişim bozukluklarının genetik
mekanizmaları, bu sistemlerle ilgili non-tümöral ve tümöral hastalıkların
patogenezi, patolojisi ve patolojik açıdan sınıflandırılması
5. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda infeksiyon etkenleri
6. Endokrin sistem üzerine etkili ilaçlar, etki mekanizmaları, yan etkileri ve
tedavide kullanılışları
7. Vitaminler
8. Kadın Hayatının Evreleri
9. Menstrual Siklus
10. Gebelikte fizyolojik değişiklikler
11. Antenatal Takip
12. Doğum Yolu, doğum objesi, doğumu sağlayan kuvvet
13. Normal Doğum
14. Puerperium
15. Bağımsız Gruplarda Oranların Karşılaştırılması
16. Bağımlı Gruplarda oranların Karşılaştırılması
17. Tek Yönlü Varyans Analizi ve Uygulaması
18. İletişim Becerileri (Hasta-hekim iletişimi ve çatışma çözme yöntemleri)
19. Jinekolojik Anamnez ve Muayene Esasları
MODÜL 6: NÖROLOJİ, PSİKİYATRİ
Amaç
Nöroloji, psikiyatri, deri ve lökomotor sistemlerin molekül, hücre, doku, organ ve
sistem düzeyindeki yapı ve işlev bozuklukları bilgisi, klinik bilimlere giriş bilgisi ve
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bu sistemlerinin bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçların özelllikleri,
anestezik ilaçlar, etil alkol, nutrasötiklerin farmakolojisi ve klinik kullanımlarıyla,
farmakovijilans, farmakoekonomi, pediatride ve hamilelikte ilaç kullanımı ile temel
klinik ve iletişim becerilerinin yazılı, simule, gerçek hasta uygulamaları ve aile
izlemleri yoluyla kazandırmaktır.
Kapsam
1. Nörolojik ve psikiyatrik sistem semptomotolojisi, anamnez, muayene
bulguları ve tanı testleri bilgisi
2. Nörolojik ve psikiyatrik sistemlerle ilgili hastalıkların sınıflandırılması, risk
faktörleri ve bu sistemlerle ilgili sık görülen hastalıkların etiyolojisi,
fizyopatolojisi klinik belirti ve bulguları, tanısal yaklaşım ve ayırıcı tanıları
3. Nörolojik, psikiyatrik, meme, deri ve hareket sistemleri ile ilgili nontümöral ve tümöral hastalıkların patogenezi, patolojisi ve patolojik açıdan
sınıflandırılması
4. Merkezi sinir siste mi ile ilgili viral ve bakteriyel enfeksiyonla, menenks
irritasyon bulguları olan hastaya yaklaşım
5. Nörolojik ve lökomotor sistem gelişimi ve bozukluklarında genetik
mekanizmalar bilgisi
6. Santral sinir sisteminde normal radyolojik anatomi ve değerlendirme
algoritması
7. Nörolojik, psikiyatrik sistem üzerine etkili ilaçların sınıflandırılması, etki
mekanizmaları, yan etkileri ve tedavide kullanılışları
8. Anestezi indüksiyonu yapan ilaçlar ve genel anestezikler
9. Etil alkol farmakolojisi
10. Genel ve lokal anestezikler
11. İlaç ve madde bağımlılığı farmakolojisi
12. Pediatrik klinik farmakoloji
13. Geriatrik klinik farmakoloji
14. Farmakovijilans
15. Reçete bilgisi
16. Farmakoekonomi
17. Gebelikte ilaç kullanımı ve teratojenite
18. Nutrasötiklere biyokimyasal bakış
19. Periferik sinir yaralanmaları
20. Tek yönlü varyans analizi
21. Kruskal-Wallis Analizi
22. Regresyon analizi ve korelasyon katsayısı
23. Poster hazırlama ve sunma
24. Öğrenci araştırmaları biyoistatistik değerlendirmesi
25. İletişim Becerileri (Hasta-hekim iletişimi ve çatışma çözme yöntemleri)
26. Nörolojik ve psikiyatrik muayene
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ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
SINAVLAR (TIP 301)
 Dönem içi sınavlar (ara sınav) ve Dönem sonu (yıl sonu) sınavlardan oluşur
Dönem içi sınavlar
o Kuramsal Sınav: Her modül sonunda yapılır.
o Uygulama sınavı: Dönem III’te bazı modüller birleştirilerek yapılır.
o PDÖ süreç değerlendirmesi
o Hekimlik Uygulamaları Notu (HUN):
Modülün diğer bileşenlerinin sınavı “Hekimlik Uygulamaları Notu” (HUN) altında
toplanır ve Topluma Dayalı Tıp, Tıpta İnsan Bilimleri, Kanıta Dayalı Tıp (Araştırma
Proje Yürütme), Mesleksel Beceriler, İletişim Becerileri derslerinin ve
etkinliklerinin dönem içi sınavlarını/değerlendirmelerini kapsar.



Dönem sonu sınavlar
o Kuramsal Sınav
o Uygulama Sınavı
o Dönem sonu HUN: Topluma Dayalı Tıp, Tıpta İnsan Bilimleri, Kanıta
Dayalı Tıp (Araştırma Proje Yürütme), Mesleksel Beceriler, İletişim
becerileri derslerinin dönem sonu sınavlarını kapsar.
Baraj uygulaması: Modül sonu kuramsal sınavlarda derslerin ağırlığına göre
%50 ders ya da ders grubu barajı ve Dönem sonu ve bütünleme kuramsal
sınavında ise %50 modül barajı uygulanır.

DERS BAŞARI NOTU HESAPLANMASI (TIP 301)


Tanımlanan kapsamda yapılan tüm değerlendirmelerin dönemdeki
ağırlıklarına göre belirlenmiş katkılarının Dönem içi ve Dönem sonu nota
katkısından oluşur .

DÖNEM İÇİ NOTU
Dönem içi notu bileşenleri
 Dönem içi kuramsal sınav:
(M1 KS+M2 KS+M3 KS+M4 KS+M5 KS+M6 KS) /6
 Dönem içi NYUS:
(M3 NYUS+M6 NYUS)/2
 PDÖ:
( M1 PDÖ+M2 PDÖ+M3 PDÖ+M4 PDÖ+M5 PDÖ+M6 PDÖ) /6
 Dönem içi HUN: %30 Mesleksel ve İletişim Becerisi dönem içi
değerlendirmesi + %35 APY dönem içi değerlendirmesi +%35 Topluma
Dayalı Tıp Uygulamaları dönem içi değerlendirmesi
Dönem içi notu hesaplaması
DİN: %52 Dİ Kuramsal Sınav notu+ %24 Dİ NYUS notu+%4 PDÖ notu +
%20 Dİ HUN

132

DÖNEM SONU NOTU
Dönem sonu notu bileşenleri
 Dönem sonu kuramsal sınavı
 Dönem sonu NYUS
 Dönem sonu HUN: %60 Mesleksel beceriler dönem sonu değerlendirmesi +
%20 APY dönem sonu notu+%20 Topluma Dayalı Tıp Uygulamaları dönem
sonu notu
Dönem sonu notu hesaplaması
DSN: %50 DS kuramsal sınav notu+ %30 DS NYUS notu+ %20 DS HUN
DERS BAŞARI NOTU HESAPLAMASI*
%50 DİN+%50 DSN
*Gelişim sınavından elde edilen notun %5’i ders başarı notuna eklenir. Toplam not
100 puanı geçemez.
BÜTÜNLEME SINAVI NOTU
Bütünleme sınavı notu bileşenleri
 Bütünleme kuramsal sınavı
 Bütünleme NYUS
 Bütünleme HUN: %60 Mesleksel beceriler dönem sonu değerlendirmesi +
%20 APY dönem sonu notu+%20 Topluma Dayalı Tıp Uygulamaları dönem
sonu notu
Bütünleme sınavı notu hesaplanması
BSN: %50 BS kuramsal sınav notu+ %30 BS NYUS notu+ %20 BS HUN
DERS BAŞARI NOTU HESAPLAMASI*
%50 DİN+ %50 BSN
*Gelişim sınavından elde edilen notun %5’i ders başarı notuna eklenir. Toplam not
100 puanı geçemez.
Kısaltmalar
BS: Bütünleme Sınavı
BSN: Bütünleme sınavı notu
Dİ: Dönem içi
DS: Dönem sonu
DİN: Dönem içi notu
DSN : Dönem sonu notu
KS: Kuramsal sınav
NYUS: Nesnel yapılandırılmış uygulama sınavı
PDÖ: Probleme dayalı öğrenme
HUN: Hekimlik Uygulamaları Notu
APY: Araştırma Planlama ve Yürütme
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DÖNEM I, II VE III
EĞİTİM ETKİNLİKLERİ ENTEGRASYON GRUBU UYGULAMALARI
Kanıta Dayalı Tıp
Dönem II
2. yarıyıl: Kanıta Dayalı Tıp
Dönem III
1.ve 2. yarıyıl: Araştırma, Planlama ve Yürütme (APY) : Her iki yarıyılda araştırma
planlama ve yürütmeye yönelik dersler verilir. Birinci yarıyılda küçük öğrenci
grupları insan sağlığını ilgilendiren konularda “Araştırma Projesi” gerçekleştirir.
İkinci yarıyılda ise bu araştırma projeleri “Poster” olarak hazırlanıp sunulur.
Mesleksel ve İletişim Becerileri
Dönem I
2. yarıyılda ilk yardım kapsamındaki temel mesleksel beceri uygulamaları 3
paket şeklinde gruplandırılmıştır. Birinci pakette el yıkama, eldiven giyme, nabızsolunum sayma, kan basıncı ölçme becerileri, ikinci pakette hava yolu açma, yapay
solunum ve kalp masajı becerileri ve üçüncü pakette vertebra ve ekstremite tespiti,
kanama kontrolü becerileri bulunmaktadır.
Dönem II
1. yarıyılda temel iletişim becerileri, 2. yarıyılda ikinci aşama mesleki beceri
uygulamaları bulunmaktadır. Mesleksel beceri uygulamaları, 3 paket şeklinde
gruplandırılmıştır. Birinci pakette damar yolu açma, kan alma, ilaç hazırlama, IV ve
IM enjeksiyon yapma becerileri, ikinci pakette sütur atma, yara bakımı becerileri ve
üçüncü pakette de sonda takma becerileri bulunmaktadır.
Dönem III
Birinci ve ikinci yarıyılda Klinik stajlara hazırlık kapsamındaki Mesleksel ve
İletişim Becerileri uygulamaları [Öykü, fizik muayene yapma (boyun, solunum
sistemi, dolaşım sistemi, karın, ekstremite, nörolojik ve psikiyatrik muayene) ve
onam alma ile “hekimler için iletişim becerileri” dersleri] bulunmaktadır.
Mesleksel Beceri Uygulamaları
Bu eğitimin amacı öğrencilere mesleklerini uygularlarken bir hekimin gereksinimi
olan temel beceri ve tutumları kazandırmak, gerçek hastayla karşılaşmadan önce
yeterli beceri ve güveni kazandırarak hekimlik performanslarına katkı sağlamaktır.
Dersler küçük gruplarda (her grupta 15-17 öğrenci) yapılmaktadır. Her dönem için
haftanın belirli günü ayrılmıştır (Dönem 1; Çarşamba, Dönem 2; Perşembe, Dönem
3; Salı ve Cuma). Her beceri ya da paket için öğrenim rehberi, video, maket ya da
standardize hasta bulunmaktadır. Her beceri ya da paket için farklı, konusunda
uzman eğitici ile eğitim sürdürülmektedir.
Öğrenciler Mesleksel Beceri Uygulamalarına beyaz önlükleri ile katılacaklardır.
Dönem III’te fizik inceleme dersleri için dersin gerektirdiği tıbbi muayene
gereçlerini (steteskop gibi) yanlarında getireceklerdir.
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MESLEKSEL VE İLETİŞİM BECERİLERİ = HEKİMLİK BECERİLERİ
EĞİTİCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME
EĞİTİCİNİN ÖZELLİKLERİ
Mesleksel beceri eğitimi ile ilgili amaç, kapsam, metod ve ölçme
değerlendirme bilgileri eğitici toplantısında, katılan uzman ve öğretim üyelerine
anlatılır. Sorumlu oldukları becerilerle ilgili bilimsel kurulların oluşturduğu yönerge,
maket, video ve değerlendirme formları ve dersin akışı açıklanır.
İletişim Becerileri eğitimi için düzenlenen formal eğitici eğitimi kursuna
katılan uzman ve öğretim üyeleri, öncelikle iletişim eğitimi amaç, kapsam, metod ve
ölçme değerlendirmesi ile ilgili bilgilendirme toplantısına katılır, ders materyalleri
(yönerge, video, senaryo) tanıtılarak dersin akışı anlatılır. İlk dönem iletişim eğitimi
dersine izleyici olarak katılır, 2.dönem kendisi ders verir.
EĞİTİMİN AMACI
Mesleksel ve İletişim Becerileri alanında klinik öncesi dönemde Tıp Fakültesi
öğrencilerine maket ve standardize hasta kullanılarak eğitim verilmesidir. Bu şekilde
öğrencilere gerçek hastayla karşılaşmadan önce yeterli beceri ve güveni
kazandırarak staj döneminde geliştirecekleri beceriler için temel oluşturulması ve
hekimlik performanslarına katkı sağlamak amaçlanır.
EĞİTİMİN KAPSAMI
Mesleksel Beceriler ve İletişim becerileri dersleri, dönem 1, 2, 3. sınıflara
Mesleksel ve İletişim Becerileri laboratuvarında, Cebeci yerleşkesinde
verilmektedir.
Mesleksel beceriler kapsamında 1.sınıf için 3 başlık (1- el yıkama, eldiven
giyme, nabız- solunum sayma, kan basıncı ölçme becerileri, 2- hava yolu açma,
yapay solunum ve kalp masajı ve 3- vertebra ve ekstremite tespiti, kanama kontrolü
), 2.sınıf için 3 başlık (1- damar yolu açma, kan alma, ilaç hazırlama, IV ve IM
enjeksiyon yapma, 2- sütur atma, yara bakımı ve 3 - sonda takma) ve 3.sınıf için 9
başlıkta (1-anamnez alma, 2-8 fizik muayene yapma (boyun-solunum-dolaşımkarın-ekstremite-nörolojik ve psikiyatrik muayene) ve 9-onam alma), İletişim
becerileri kapsamında ise 2.sınıfta hasta-hekim temel iletişimi, 3.sınıfta hasta-hekim
çatışma çözme eğitimleri verilmektedir.
EĞİTİMİN METODU
Mesleksel beceriler eğitimi, öğrencilere mesleklerini uygularlarken bir
hekimin gereksinimi olan temel beceri ve tutumları kazandırmak için yapılandırılmış
küçük grup çalışmalarıdır. Her beceri ya da paket için öğrenim rehberi, video, maket
ya da standardize hasta bulunmaktadır. Bu eğitim, yaparak öğrenmeye dayanan,
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öğrencinin becerisini ve performansını dikkate alan, öğrenci merkezli, beceri ve
yeterlik kazandıran bir eğitimdir.
Bu eğitim sürecinde eğitici beceriyi eğitim araçlarını kullanarak gösterir.
Öğrenim rehberleri, eğitici ve öğrenciler için yol göstericidir. Standardizasyonun
sağlanması için uygulamalar esnasında öğrenim rehberlerine bağlı kalınması gerekir.
Eğitici beceriyi önce kendi bir kez yaparak gösterir. Daha sonra öğrencilerin soru
sormalarını teşvik eder ve basamaklarla ilgili gerekli açıklamaları yapar. Öğrenci
uygulama yaparken eğitici, iki yönlü iletişime girerek yol gösterir, gözlem yapar,
gelişmeleri izler, geribildirim verir ve sorunları çözmede yardımcı olur.
Öğrencilerden her birinin uygulamayı yapmasını sağlar ve gerekirse tekrarlamasına
fırsat verir. Pekiştirme-değerlendirme derslerinde öğrencinin performansını
“değerlendirme rehberi” aracılığıyla değerlendirerek becerinin öğrenci tarafından
tam olarak yapıldığını ve sene sonunda yapılacak olan NYKS’ye hazır duruma
geldiğini belirler.
İletişim eğitimi, öğrencilere hasta, hasta yakınları, meslektaşları, çalışma
arkadaşları ve toplumla etkili iletişim kurmalarını sağlayacak temel becerileri
kazandırarak mesleki yaşama hazırlamaktadır. İletişim becerileri öğrencilere, küçük
grup çalışmaları ve standardize hasta uygulamaları yoluyla kazandırılmaktadır.
Eğiticiler, 4 saat interaktif sunum, 2 saat rol-play, 2 saat video izleme-akran
geribildirimi ve 4 saat standardize hasta ile uygulama yapma şeklinde sürdürülen
eğitimi haftanın belirli gün ve saatlerinde kendi grupları ile yapmaktadırlar.
İnteraktif sunumlarda ve rol-play’de öğrencilerin katılımını sağlamak,
uygulamalarda hastanın oynadığı senaryoya bağlı olarak mesleki ve iletişim
becerileri konularında geribildirim vermek ve iletişim becerileri konusunda
öğrencilere rol-model olmak eğiticilerden beklenmektedir.
MESLEKSEL VE İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ İÇİN YETERLİLİK
BELİRLENMESİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
İletişim becerilerindeki değerlendirmede öğrencinin tüm süreç boyunca
gösterdiği performansına dayalı olarak yapılmaktadır. Sürecin sonunda eğitici,
belirli kriterlere (DEĞERLENDİRME REHBERİ) göre öğrenciyi değerlendirir.
Mesleksel becerilerde öğrencinin tekrar ve pekiştirmelerle tam yeterliliğe
ulaşması hedeflenir.
Final sınavı ise Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav olarak yapılmaktadır.
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Tıpta İnsan Bilimleri
Dönem I: Tıbba Merhaba
Dönem II: “Bilim Felsefesi, Bilim Etiği ve Bilim Tarihi”
Dönem III: Aydınlatılmış onam
Dönem IV: Etik saati
Dönem IV: Etik saati
Dönem VI: Klinik Etik Konferanslar
Topluma Dayalı Tıp
Dönem I: Sosyal Tıp
Dönem III: Toplum Sağlığı ve Alan Çalışması
Dönem III’de bir yıl boyunca Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin
danışmanlığında aile izlemi yapılarak ailenin sosyoekonomik ve demografik yapısı
[sağlık sorunlarını ve önceliklerini saptama, koruyucu, tedavi edici ve sosyal
hizmetler için aileye danışmanlık yapma, ailenin sağlık hizmetlerinden yararlanma
durumunu belirleme ve aile izlem portfolyosu (raporu) hazırlama] değerlendirilir.
DönemV: Halk Sağlığı Stajı
Dönem VI: Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Stajı
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Mesleksel
Beceriler

PROGRAM DIŞI
SEÇMELİ DERSLER

İletişim
Becerileri
Tıpta İnsan
Bilimleri
Kanıta
Dayalı Tıp
Topluma
Dayalı Tıp
PROGRAM DIŞI
ZORUNLU DERSLER

TIP
EĞİTİMİ
PROGRA
MI
KAPSAMI
NDA
ZORUNLU
DERSLER
(TIP 101)

Alan
dersleri

Bilim Felsefesi, Bilim Etiği ve Bilim
Tarihi
Kanıta Dayalı Tıp
Türk Dili (5ı)
Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Sosyal Tıp
Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi (5ı)
Bilgi ve İletişim Teknolojiler
Güzel Sanatlar (RESİM)
Güzel Sanatlar (MÜZİK)
Güzel Sanatlar (HEYKEL)
Beden Eğitimi

Temel iletişim becerileri

Ampulden ilaç çekme
Toz halindeki ilacı sulandırma
Kan Alma
İV enjeksiyon, branülle damar yolu
açma
Sütür Atma
Yara Bakımı
Sonda Takma

Tıbba Merhaba

-

El Yıkama, Eldiven Giyme
Hava Yolu Açma
Üçlü Havayolu Manevrası
Yabancı Cisim Temizleme
Heimlich Manevrası Uygulama
Kan Basıncı Ölçme
Nabız - Solunum Sayma
Yapay Solunum
Eksternal Kalp Masajı

Modül 1: Hücre biyolojisi
Modül 2: Hareket sistem,; Epitelyum, bağ
ve destek dokuları
Modül 3: Sinir sistemi ve
Mikrobiyolojiye giriş
Modül 4: Kan dokusu, dolaşım sistemi ve
immün sistem

DÖNEM II
Modül 1: MSS, Duyu ve Endokrin
sisteme giriş
Modül 2: Dolaşım ve solunum
sistemleri
Modül 3: Sindirim, Metabolizma ve
Endokrin sistem
Modül 4: Ürogenital ve endokrin
sistem

Toplum Sağlığı
Aile izlemi (Alan çalışması)

Araştırma Planlama ve Yürütme

Aydınlatılmış onam alma

DÖNEM III
Modül 1: Farmakoloji, Patoloji, Genetik Ve
Radyasyon Biyofiziğinin Genel İlkeleri
Modül 2: Enfeksiyon Hastalaıkları Ve Klinik
Mikrobiyoloji, Onkoloji, Romatoloji
Modül 3: Dolaşım, Solunum, Nefroloji
Modül 4: Gastroenteroloji, Hematoloji
Modül 5: Endokrinoloji, Ürogenital Sistem
Modül 6: Nöroloji, Psikiyatri
Anamnez alma
Ekstremite muayenesi
Aydınlatılmış Onam Alma
Solunum sistemi muayenesi
Dolaşım sistemi muayenesi
Karın muayenesi
Boyun muayenesi
Nörolojik Muayene
Psikiyatrik muayene
Genel muayene
Hasta-hekim ilişkisinde iletişim ve çatışma
yönetimi

DÖNEM I-III DERS İÇERİKLERİNE GENEL BAKIŞ
DÖNEM I

KLİNİK ÖNCESİ DÖNEMDE
EĞİTİM ETKİNLİKLERİ VE BİREYSEL ÇALIŞMA
SAATLERİNİN DAĞILIMI
DÖNEM I

DÖNEM II

DÖNEM III

SUNUM

381

370

469

LABORATUVAR
UYGULAMALARI

196

178

30

PROBLEME DAYALI
ÖĞRENİM OTURUMLARI

-

38

36

MESLEKSEL BECERİLER

14

16

24

İLETİŞİM BECERİLERİ

-

12

12

PROPEDÖTİK

-

-

18

15

30
-

64
-

-

-

132

TIPTA İNSAN BİLİMLERİ

10

40

-

BİREYSEL ÇALIŞMA

320

317

420

TOPLUM SAĞLIĞI

10

-

-

KANITA DAYALI TIP
SOSYAL TIP
ALAN ÇALIŞMASI

139

140

12.30-14.00

17:00-17:50
05.11.2015
06.11.2015
25.11.2015
04.12.2015
28.12.2015

16:00-16:50

15:00-15:50

14:00-14:50

11:30-12:20

10:30-11:20

09:30-10:20

08:30-09:20

Saat

16.00 16.50
17.00-17.50
14.00-16.00
14.30-15.20
17.00-17.50

09/11 Pzt.

09/11/2015 haftası

09.10.2015

Öğle Arası

D2 NYUS

11/11 Çar.
D2 TEORİK

12/11 Per.

D1 Yabancı Dil Arasınavı (121 kodlu ders)
D2 Yabancı dil Arasınavı (201 kodlu ders)
D3 M2 TEORİK SINAVI
D2 Yabancı dil Mazeret-Arasınavı (201 kodlu ders)
D2 Yabancı dil Yarıyıl sonu sınavı (201 kodlu ders)

10/11 Salı

D3 M1 TEORİK SINAVI

DÖNEM I-III MODÜL 1

DÖNEM I-III SINAV TAKVİMİ

D1 TEORİK

D2 Tıpta İnsan Bilimleri ARASINAVI

13/11 Cuma
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D3 KDT ARASINAV

D3 KDT ARASINAV
D1 Yabancı dil Final sınavı (121 kodlu ders)
D2 Yabancı dil Bütünleme sınavı (201 kodlu ders)
D2 Yabancı dil Üç ders sınavı (201 kodlu ders)

17:00-17:50
14.01.2016
18.01.2016
01.02.2016

14.00-14.50
17.00-17.50
14.30-15.20

D3 KDT ARASINAV

D3 KDT ARASINAV

16:00-16:50

D2 Tıpta İnsan Bilimleri FİNAL

D3 KDT ARASINAV

D3 (M3)TEORİK

15:00-15:50

14:00-14:50

Öğle Arası

15/01 Cuma
D3 KDT ARASINAV

D3 KDT ARASINAV

D1 TEORİK

14/01 Per.

11:30-12:20

D3 NYUS (anfi)

13/01 Çar.
D1 NYUS
D3 KDT ARASINAV

D2 TEORİK

12/01 Salı

10:30-11:20

09:30-10:20

11/01 Pzt.

D2 NYUS

Saat

08:30-09:20

11/01/2016 haftası

DÖNEM I-III MODÜL 2
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31/03 Per.

17:00-17:50
24.03.2016
08.04.2016
13.04.2016
06.05.2016
30.05.2016

16:00-16:50

15:00-15:50

14:00-14:50

Öğle Arası

11:30-12:20

18.00-18.50
17.00-17.50
14.00-16.00
14.30-15.20
17.00-17.50

D1 SEÇMELİ DERS

D1 Yabancı dil Arasınavı (122 kodlu ders)
D2 Yabancı dil Arasınavı (202 kodlu ders)
D3 M5 Teorik sınav
D2 Yabancı dil Mazeret-Arasınavı (202 kodlu ders)
D2 Yabancı dil Yarıyıl sonu sınavı (202 kodlu ders)

D1 TEORİK

D2 SEÇMELİ DERS

D1 İNKİLAP TARİHİ ARASINAV

01/04 Cuma

D2 KDT Arasınavı

12.30-13.30 D3 SEÇMELİ DERS

D2 TEORİK

30/03 Çar.

10:30-11:20

D2 NYUS

29/03 Salı

D1 Müzik-Resim-HeykelD2 TD ARA SINAV
B

D1 NYUS

28/03 Pzt.

D3 M4 Teorik sınav

09:30-10:20

08:30-09:20

Saat

15.03.2015
14.00-16.00
28/03/2016 haftası

DÖNEM I-III MODÜL 3
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D2 TEORİK

02/06 Per.

D3 KDT

D3 KDT

D3 KDT (17.50’YE KADAR)
10.00-10.50
D1 Yabancı Dil Final Sınavı (122 kodlu ders)

09:30-10:20

10:30-11:20

11:30-12:20
07.06.2016

08/06 Çar.

06/06 Pzt.

D3 KDT

07/06 Salı

D3 (M6) TEORİK

Öğle Arası

D1 NYUS

01/06 Çar.

08:30-09:20

D2 NYUS

31/05 Salı

Saat

17:00-17:50

16:00-16:50

15:00-15:50

14:00-14:50

11:30-12:20

10:30-11:20

06/06/2016 haftası

D3 NYUS (Anfi)

08:30-09:20

09:30-10:20

30/05 Pzt.

Saat

30/05/2016 haftası

DÖNEM I-III MODÜL 4

09/06 Per.

10/06 Cuma

D1 TEORİK TEORİK

03/06 Cuma
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17:00-17:50

16:00-16:50

15:00-15:50

14:00-14:50

11:30-12:20

10:30-11:20

09:30-10:20

08:30-09:20

Saat

13/06 Pzt.

13/06/2016 haftası
14/06 Salı

Öğle Arası

D1 NYUS

15/06 Çar.
D1 NYUS

16/06 Per.

DÖNEM I-III FİNAL SINAV TARİHLERİ

D1 TEORİK

17/06 Cuma
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17:00-17:50

16:00-16:50

15:00-15:50

14:00-14:50

11:30-12:20

10:30-11:20

D2 Yabancı dil
Bütünleme sınavı (202
kodlu ders)

D3 SEÇMELİ

08:30-09:20

D3 HUN (G1)

D1 HUN (sosyal
tıp)

D2 NYUS// D3
NYKS (G2)

D2 NYUS /// D1
NYKS

09:30-10:20

21/06 Salı

20/06 Pzt.

20/06/2016 haftası

Saat

D3 HUN G2

D1 SEÇMELİ

Öğle Arası

D2 TEORİK (09.00)// D3
NYKS

22/06 Çar.

D2 HUN (G2)

D1 İNKİLAP TARİHİ
FİNAL

D3 NYUS/// D2 NYKS
(G1)

23/06 Per.

D2 HUN (G1)

D1 Müzik-beden-resim

D3 TEORİK /// D2 NYKS
(G2) (09.00)

24/06 Cuma
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D2 TD FİNAL

08:30-09:20

17:00-17:50

16:00-16:50

15:00-15:50

14:00-14:50

11:30-12:20

10:30-11:20

09:30-10:20

27/06 Pzt.

Saat

27/06/2016 haftası

D2 SEÇMELİ

28/06 Salı

Öğle Arası

29/06 Çar.

30/06 Per.

01/07 Cuma

147

17:00-17:50

16:00-16:50

15:00-15:50

14:00-14:50

11:30-12:20

10:30-11:20

09:30-10:20

08:30-09:20

Saat

D2 Yabancı dil (14.30-15.20)
Üç ders sınavı (202 kodlu ders)

11/07 Pzt.

11/07/2016 haftası

Öğle Arası

12/07 Salı

13/07 Çar.
D1 NYUS

14/07 Per.

DÖNEM I-III BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ

D1 NYUS

15/07 Cuma
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17:0017:50

16:0016:50

15:0015:50

14:0014:50

11:3012:20

10:3011:20

D3 SEÇMELİ

D2 HUN G2

D1 TEORİK /// D2 NYKS
G1

08:3009:20

09:3010:20

18/07 Pzt.

18/07/2015 haftası

Saat

D1 HUN (sosyal tıp)

D2 HUN G1

D3 NYUS /// D2 NYKS
G2

19/07 Salı

D3 TEORİK

Öğle Arası

D2 NYUS ///// D1
NYKS

20/07 Çar.

D1 SEÇMELİ*

D3 HUN G1

D2 NYUS // D3
NYKSG1

21/07 Per.

D1 İNKİLAP TARİHİ BÜT

D3 HUN G1

D2 TEORİK (09.00)// D3 NYKS
G2

22/07 Cuma
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17:00-17:50

16:00-16:50

15:00-15:50

14:00-14:50

11:30-12:20

10:30-11:20

D1 Müzik-beden-resim

D2 TD

09:30-10:20

25/07 Pzt.

08:30-09:20

25/07/2016 haftası

Saat
D2 SEÇMELİ

26/07 Salı

Öğle Arası

27/07 Çar.

28/07 Per.

29/07 Cuma
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DÖNEM

IV-V

151

152

153

07.09.2015

07.09.2015

24.08.2015

31.08.2015

01.07.2015

DÖNEM II

DÖNEM III

DÖNEM IV

DÖNEM V

DÖNEM VI

15.01.2016

15.01.2016

15.01.2016

15.01.2016

15.01.2016

BİTİŞ
TARİHİ
01.02.2016
01.02.2016
01.02.2016
01.02.2016
01.02.2016

83 İş Günü
(17 Hafta)
88 İş Günü
(18 Hafta)
88 İş Günü
(18 Hafta)
89 İş Günü
(18 Hafta)
89 İş Günü
(18 Hafta)
….

BAŞLAMA
TARİHİ

SÜRE
(HAFTA)

30.06.2016

03.06.2016

03.06.2016

08.06.2016

08.06.2016

08.06.2016

BİTİŞ
TARİHİ

SÜRE
(HAFTA)

….

90 İş Günü
(18 Hafta)

95 İş Günü
(19 Hafta)

90 İş Günü
(18 Hafta)

90 İş Günü
(18 Hafta)
90 İş Günü
(18 Hafta)

II. Y A R I Y I L

12 Ay

36 Hafta

37 Hafta

36 Hafta

36 Hafta

35 Hafta

(*)

(*)

20.06.2016

20.06.2016

15.06.2016

(*)

(*)

27.06.2016

27.06.2016

27.06.2016

….

09.06.2016

09.06.2016

18.07.2016

18.07.2016

14.07.2016

YARIYIL TATİLİ

Resmi Tatil Günleri
23-24 Eylül 2015 Kurban Bayramı
28-29 Ekim 2015
01 Ocak 2016
19 MAYIS 2016
CUMHURİYET BAYRAMI
YILBAŞI (TAM GÜN)
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Ders Programı Dışında Tutulan Diğer Günler
21-22 Eylül 2015
04-05-06 Kasım 2015 (05-06 Kasım 2015 TARİHLERİ DÖNEM IV-V İÇİN)
14 Mart 2016 ve 16 Mart 2016

DÖNEM 1,2,3,4,5: 15 - 31 Ocak 2016

29.06.2016

27.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

SINAVLAR
DÖNEM SONU
BÜTÜNLEME
BAŞLAMA
BAŞLAMA
BİTİŞ TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
TARİHİ
TARİHİ

DÖNEM 6 ÖĞRENCİLERİ YARIYIL TATİLİNİ 01-31 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA 5 GÜN OLARAK KULLANACAKLARDIR.

14.09.2015

DÖNEM I

BAŞLAMA
TARİHİ

I. Y A R I Y I L

A.Ü. TIP FAKÜLTESİ 2015 - 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
TOPLAM
SÜRE
(HAFTA)

2015 - 2016 ÖĞRETİM YILI
DÖNEM IV BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
DERSİN ADI
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TARİHİ

SAATİ

ALLERJİ

09.06.2016

09.00-

GÖĞÜS HASTALIKLARI

10.06.2016

09.00-

KARDİYOLOJİ+KVC

13.06.2016

09.00-

PSİKİYATRİ

14.06.2016

09.00-

NÖROLOJİ

15.06.2016

09.00

İÇ HASTALIKLARI-1

16.06.2016

09.00-

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

17.06.2016

09.00

RADYOLOJİ

20.06.2016

09.00-

İÇ HASTALIKLARI-2

21.06.2016

09.00-

ACİL TIP

22.06.2016

09.00-

GENEL CERRAHİ

23.06.2016

09.00-

ADLİ TIP

24.06.2016

09.00-

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ

27.06.2016

09.00-

2015- 2016 ÖĞRETİM YILI
DÖNEM V BÜTÜNLEME VE 3 DERS SINAV TARİHLERİ
TARİHİ

SAATİ

ACİL TIP

09.06.2016

09:00

GÖĞÜS CERRAHİSİ

10.06.2016

09:00

RADYOLOJİ

13.06.2016

09:00

GÖZ HASTALIKLARI

14.06.2016

09:00

ÜROLOJİ
FİZİKSEL TIP VE
REHABİLİTASYON

15.06.2016

09:00

16.06.2016

09:00

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

17.06.2016

09:00

ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI

20.06.2016

09:00

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

21.06.2016

09:00

22.06.2016

09:00

23.06.2016

09:00

24.06.2016

09:00

27.06.2016

09:00

28.06.2016

09:00

29.06.2016

09:00

KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
HALK SAĞLIĞI
ANESTEZİYOLOJİ VE YOĞUN
BAKIM
ÇOCUK CERRAHİSİ
PLASTİK, REK.VE ESTETİK
CER.STAJI

ÜÇ DERS
SINAV TARİHİ
VE SAATİ

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DÖNEM 5 3 DERS SINAVLARI
27.06.2016-12.07.2016
TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEKTİR.

DERSİN ADI
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2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ
DÖNEM IV KLİNİK STAJLARI
KLİNİK STAJLAR

SÜRE (İş
günü)

Klinik stajlara uyum

5

DAĞILIM

30

Ortak program 7 gün
Gastroenteroloji 7 gün
Hematoloji 7 gün
Tıbbi Onkoloji 7 gün
Sınavlar 2 gün

İç Hastalıkları-2**

30

Ortak program 7 gün
Endokrinoloji 7 gün
Nefroloji 7 gün
Romatoloji 5 gün
İmmünoloji 2 gün
Sınavlar 2 gün

Göğüs Hastalıkları

10

Allerjik Hastalıklar

5

Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi

15

Kardiyoloji 10 gün
Kalp-Damar Cerrahisi 4 gün
Sınav 1 gün

Nöroloji

15

Nöroloji 14 gün
Beyin ve Sinir Cerrahisi 1 gün

Psikiyatri

15

Genel Cerrahi

30

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji

10

Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz

6

Adli Tıp

4

Radyoloji

6

Acil Tıp

4

İç Hastalıkları-1*

TOPLAM

185

* İç Hastalıkları-1 stajı içinde yarım günlük Radyasyon Onkolojisi rotasyonu vardır.
** İç Hastalıkları-2 stajı içinde yarım günlük Nükleer Tıp rotasyonu vardır.
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Hastane Ortamında İş
Güvenliği
Prof. Dr. Alpay Azap
Hastane Bilgi İşleminin
Tanıtımı (Avicenna)
Sebahat Demir

Hasta ve Hekim Hakları
Doç. Dr. Ahmet Acıduman

Sağlıkta Profesyonelizm
Prof. Dr. Yasemin Yalım

Klinik Stajların Tanıtımı
Prof. Dr. Kenan Ateş
Dönem 4 Koordinatörü

Öğrenci Gözüyle Klinik Stajlar
Alparslan Ertenlice
Öğrenci temsilcisi

Sağlık İçin İletişim
(Öğretim üyeleri, akran, sağlık personeli,
hasta- hasta yakını)
Prof. Dr. Gülfem E. Çelik

Hasta Görüşmesinin İncelikleri:
Anamnez, muayene, genel yaklaşım
Prof. Dr. Kenan Ateş

Klinik Stajda Nasıl Çalışmalıyım?
Uzm. Dr. Meral Demirören

10:0010:45

11:0011:45

13:3014:15

14:3015:15

15:3016:15

ERASMUS Programlarının
Tanıtılması
Prof. Dr. Arzu Ensari

AKILCI İLAÇ
UYGULAMALARI

Çarşamba

AKILCI İLAÇ
UYGULAMALARI

Koordinatörler:
Prof. Dr. Özden Palaoğlu
Prof. Dr. Mehmet Melli
Prof. Dr. Eyüp Sabri Akarsu
Prof. Dr. Hakan Ergün

ÖĞLE ARASI

Hastaneleri Tanıyalım:
Cebeci/İbni Sina ve Kalp
Merkezi
Doç. Dr. Berk Burgu

09:0009:45

Salı

Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk, Dekan
Prof. Dr. Gülfem E. Çelik, Dekan
Yardımcısı
“Güle Güle ve Hoş geldin”
Dönem 1-3 Koordinatörleri
Prof. Dr. Esra Erdemli
Prof. Dr. Bizden Sabuncuoğlu
Prof. Dr. Mehmet Melli
Dönem 4 Koordinatörü
Prof. Dr. Kenan Ateş

Pazartesi

DÖNEM 4 KLİNİK STAJLARA UYUM PROGRAMI
24-28 AĞUSTOS 2015

AKILCI İLAÇ
UYGULAMALARI

AKILCI İLAÇ
UYGULAMALARI

Perşembe

Öğretim Üyeleri

Kapanış
ve
Önlük Giydirme
Töreni

Staj Geri
Bildirimleri
Yasemin Çendi

Radyolojiye Genel
Giriş
Prof. Dr. Serdar
Akyar

Cuma

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ
DÖNEM V KLİNİK STAJLARI

KLİNİK STAJLAR

SÜRE (İş günü)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

50

Çocuk Cerrahisi

5

Göğüs Cerrahisi

5

Kadın Hastalıkları ve Doğum

30

Üroloji

10

Halk Sağlığı

10

Radyoloji*

6

Acil Tıp*

4

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

10

Ortopedi ve Travmatoloji

10

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

10

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

10

Deri ve Zührevi Hastalıklar

10

Göz Hastalıkları

6

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

4

TOPLAM

180

* 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında; Radyoloji ve Acil Tıp, Dönem IV ve V stajlarını eş zamanlı olarak
gerçekleştireceklerdir. Bu stajlar 2016-2017 yılında sadece Dönem IV’te uygulanacaktır. Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile Geriatri Stajları, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı programında yer
almayacak, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Dönem V’de uygulanacaktır (bakınız 2016-2017 EğitimÖğretim Dönem V klinik stajları).
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2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ

DÖNEM V KLİNİK STAJLARI

KLİNİK STAJLAR

SÜRE (İş günü)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

50

Çocuk Cerrahisi

5

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

5

Kadın Hastalıkları ve Doğum

30

Üroloji

10

Halk Sağlığı

10

Göğüs Cerrahisi

6

Geriatri

4

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

10

Ortopedi ve Travmatoloji

10

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

10

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

10

Deri ve Zührevi Hastalıklar

10

Göz Hastalıkları

6

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

4

TOPLAM

180
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KLİNİK STAJ UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL İLKELER

 Günlük staj programı, 08.30-16:20 saatleri arasında uygulanacaktır. Gerek duyulduğunda süre
17:20’ye kadar uzatılabilir.
 Her stajın ilk dersi staj tanıtımı olarak planlanmıştır. Tanıtımda stajın amacı, öğrenme hedefleri,
kapsamı (semptomlar/durumlar, çekirdek hastalıklar/klinik problemler, temel hekimlik
uygulamaları), ders programı, ölçme-değerlendirme yöntemleri ve stajda uyulması gereken kurallar
hakkında öğrencilere bilgi verilecektir.
 Stajın son günü geri bildirim toplantısı yapılacak ve staj programı öğrencilerle birlikte
değerlendirilecektir.
 Her staj grubunun programı, stajın ilk günü öğrencilere duyurulacaktır.
 Staj sırasında hasta başı eğitimler, hasta vizitleri ve diğer pratik uygulamalar, mümkün olduğunca her
öğretim üyesine en fazla 10 öğrenci düşecek şekilde düzenlenecektir.
 Öğrenciler, stajlara ve sınavlara temiz ve bakımlı olarak beyaz önlükle katılacaklardır.
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DEVAM DURUMU
 Sabah ve öğleden sonra kuşağında derslerde yoklama alınacaktır. Öğrencilerin devamının
hesaplanmasında, sabah kuşağı yarım gün, öğleden sonra kuşağı yarım gün olacak şekilde toplam 1 iş
gününü oluşturacaktır.
 Klinik staj iş günü sayısına göre devamsızlık süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 Bu süreler aşıldığında öğrenci devamsız kabul edilir ve staj sonu sınavlarına giremez. İlgili stajı bir
sonraki dönem tekrarlar.

STAJ SÜRESİ

4 iş günü

İLGİLİ STAJLAR

DEVAMSIZLIK
HAKKI

Acil Tıp
Adli Tıp
Plastik, Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi

Yarım gün (4 saat)

5-6 iş günü

Allerji
Çocuk Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göz Hastalıkları
Radyoloji
Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz

1 gün

10 iş günü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Göğüs Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Halk Sağlığı
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Üroloji

2 gün

15 iş günü

Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi
Nöroloji
Psikiyatri

3 gün

30 iş günü

İç Hastalıkları 1 ve 2
Genel Cerrahi
Kadın Hastalıkları ve Doğum

6 gün

50 iş günü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

10 gün
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ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

GENEL İLKELER
Stajlar, öğrenme kazanımlarına uygun ölçme-değerlendirme yöntemlerini belirlerler. Bunlar, staj
sürecinde (geliştirici) ve staj sonunda (karar verici) yapılan ölçme-değerlendirmeleri kapsamalıdır.
Ölçme-değerlendirmede genel olarak uyulması beklenen ilkeler:
 Ölçme-değerlendirmenin, stajın öğrenme hedefleri ile uyumlu olması ve kritik kazanımları mutlaka
içermesi,
 Ölçme-değerlendirmenin, tıp eğitiminin üç temel alanı olan bilgiye, temel hekimlik uygulamalarına
ve profesyonel tutum / davranışlara yönelik değerlendirmeleri kapsaması,
 Ölçme-değerlendirme içeriğinin en az % 70’ini Ulusal Çekirdek Eğitim Programında yer alan
konuların oluşturması,
 Soruların, konu/tema bakımından çeşitlilik göstermesi ve stajın kapsamını temsil etmesi,
 Soruların sadece temel bilgi ve kavramları hatırlama ve açıklamaya değil, aynı zamanda klinik akıl
yürütme, sentezleme ve karar vermeye de yönelik olması,
 Ölçme-değerlendirme içeriğinin ve yönteminin, ilgili olduğu çekirdek hastalık veya klinik problemin
öğrenme düzeyi ile uyumlu olması,
 Soruların, stajın Soru Komisyonu veya Akademik Kurulu tarafından sınav öncesi ve sonrasında
değerlendirilmesi.

SINAVLAR

Klinik stajlarda aşağıdaki ölçme-değerlendirme yöntemleri sınavlar uygulanacaktır:
 Stajyer karnesi
 Ara sınav
 Staj sonu yazılı sınav
 Staj sonu sözlü sınav
Klinik staj sınavları için örnek soru hazırlama ve değerlendirme formları ekte yer almaktadır.

Stajyer Karnesi
Stajyer karnesinde, temel olarak staj süresince hekimlik uygulamalarının ve
profesyonelliğe yönelik tutum/davranışların gözlenmesi ve değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Bunun için, her stajın seçilmiş temel hekimlik uygulamalarından
oluşan stajyer karnesi hazırlanacak ve karne notunun bu uygulamalar
değerlendirilerek verilmesi istenecektir.
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Ara Sınav
Süresi 10 iş gününden uzun olan stajlarda zorunlu olarak uygulanacaktır. On gün ve
daha kısa süreli klinik stajlarda yapılması isteğe bağlıdır. Ara sınavlar, aşağıdaki
yöntemlerden birisi veya ilgili stajın uygun gördüğü başka bir yöntem kullanılarak
yapılabilir.
1. Çoktan seçmeli veya doğru/yanlış seçenekli sorulardan oluşan yazılı sınav (en
fazla 25 sorudan oluşması önerilir)
2. Olguya dayalı çoktan seçmeli veya doğru/yanlış seçenekli sorulardan oluşan
yazılı sınav (en fazla 25 sorudan oluşması önerilir)
3. Anamnez alma, muayene yapma ve patolojik muayene bulgularını saptama
becerilerinin değerlendirildiği pratik sınav
4. Olguya dayalı sözlü sınav
5. Olguya dayalı tartışma
6. Mini klinik sınav
7. Girişimsel işlemlere yönelik gözlem ve değerlendirme
8. Profesyonelliğe yönelik değerlendirme sınavı

Staj Sonu Sözlü Sınav
Staj sonu sözlü sınavlar, öğrencilerin klinik bilgi ve uygulama/bilişsel becerilerini
değerlendirmek amacıyla yapılır. Temel olarak olguya/hastaya dayalı olarak, klinik
akıl yürütme, klinik karar verme, klinik tedavi-izlem, hekimlik uygulamaları ve
profesyonelizme yönelik beceriler değerlendirilir.
Genel İlkeler
 Staj sonu sözlü sınavlar, en az 2 öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır.
 Yeterli öğretim üyesi olmayan kliniklerde, sözlü sınav jürisi için dekanlıkça,
yakın kliniklerden bir veya daha fazla öğretim üyesi jüri üyesi olarak
görevlendirilebilir.
 Sınav jürileri Anabilim/Bilim Dalı tarafından belirlendikten sonra, öğrenci listesi
jüri sayısına bölünerek gruplar oluşturulur.
 Öğrenci gruplarının jürisi KURA ile belirlenir.
 Öğrenciler sınava belirtilen yer ve zamanda temiz, bakımlı ve beyaz önlükle
gireceklerdir.
 Öğrenciler kimliklerini yanlarında bulundurmalıdır.
 Öğrenciler sınava zamanında ve kendileri için belirlenmiş olan sırada girerler.
Staj sonu sözlü sınavlar üç farklı şekilde yapılabilir:
4) Olguya Dayalı Yapılandırılmış Sözlü Sınav: Sınav iki aşamadan oluşur:
Birinci Aşama: Öğrenciye önceden hazırlanmış olgu havuzundan seçilen 2-3
olgu ile ilgili sorular sorulur. Olgular, mümkün olduğunca stajın
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hastalıklar/klinik problemler listesinde yer alan konuların öğrenme düzeyi “TT”,
“T” veya “A” olanlarından veya stajın temel başvuru semptom/durumlarından
seçilmeli ve olgu ile ilgili sorular ağırlıklı olarak üst düzey bilişsel sorgulama
(analiz, sentez ve değerlendirme) ve profesyonellik (bireysel, mesleki ve etik
nitelikler ve yaklaşım) düzeyinde olmalıdır. Bu aşama, sınav notunun en az %
60’nı oluşturmalıdır.
İkinci Aşama: Öğrenciye önceden hazırlanmış soru bankasından 4-5 soru
sorulur. Bu sorular, öğrenme düzeyi “ÖnT” olan konulardan veya stajın başvuru
semptom/ durumlarından seçilebilir. Sorular klinik akıl yürütme, sentezleme ve
karar vermeye de yönelik ve içeriği ilgili olduğu hastalık/klinik problemin
öğrenme düzeyi ile uyumlu olmalıdır.
5) Hasta Hazırlamaya Dayalı Yapılandırılmış Sözlü Sınav: Sınav eşit ağırlıklı
iki aşamadan oluşur:
Birinci Aşama: Öğrencilere sınav sabahı bir hasta verilir ve hazırlamaları
istenir. Temel olarak öğrencinin öykü alma, fizik muayene yapma, patolojik
muayene bulgularını saptama, ayırıcı tanı yapma ve tedavi ve izlemi planlama
becerileri değerlendirilir ve öğrenciye bu değerlendirmelere yönelik hasta ile
ilgili sorular sorulur. Sınav hastaları, mümkün olduğunca ÇEP’deki öğrenme
düzeyi “TT”, “T” veya “A” olan hastalık/klinik problemlerden seçilmelidir.
Değerlendirme hasta başında veya jüri odasında yapılabilir.
İkinci Aşama: Öğrenciye önceden hazırlanmış soru bankasından 4-5 soru
sorulur. Sorular ağırlıklı olarak üst düzey bilişsel sorgulama (analiz, sentez ve
değerlendirme) ve profesyonellik (bireysel, mesleki ve etik nitelikler ve
yaklaşım) düzeyinde olmalı, ÇEP’de yer alan konuları kapsamalı ve içeriği ilgili
olduğu hastalık veya klinik problemin öğrenme düzeyi ile uyumlu olmalıdır.
6) Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav: Nesnel yapılandırılmış klinik sınav,
öğrencilerin klinik akıl yürütme ve karar verme, temel hekimlik uygulamaları ve
profesyonelizme yönelik yeterliklerini değerlendirmek amacıyla uygulanır.
Toplam 6-10 istasyondan oluşan bu sınavda değerlendirme genel olarak iki
alanda yapılır:
 3-5 istasyonda olgular üzerinden klinik akıl yürütme, karar verme ve
değerlendirme yeterliliğinin değerlendirilmesi,
 3-5 istasyonda öykü alma, muayene, tanısal ve girişimsel işlemler, iletişim
gibi temel hekimlik uygulamalarının değerlendirilmesi.
Nesnel yapılandırılmış klinik sınavlar, simüle hastalar, bilgisayar, maket ve
modeller vb. kullanılarak yapılabilir.

164

Staj Sonu Yazılı Sınav
Klinik bilgi, klinik akıl yürütme ve karar verme yeterliklerini değerlendirmek
amacıyla yapılır. Staj sonu yazılı sınav, “5 seçenekli çoktan seçmeli sorulardan”
oluşmalı ve süresi 4-10 iş günü olan stajlar için en az 25, 10 iş gününden uzun stajlar
için en az 50 soru sorulmalıdır. Staj sonu yazılı sınav iki bölümden oluşacaktır:
3) Klinik bilgileri değerlendiren çoktan seçmeli sorular
 Sorular konu/tema bakımından çeşitlilik göstermelidir.
 Soruların en az % 70’i Ulusal ÇEP’de yer alan hastalıklar/klinik problemleri
veya semptomlar/durumları kapsamalı ve sorunun içeriği ilgili olduğu hastalık
veya klinik problemin öğrenme düzeyi ile uyumlu olmalıdır. Örneğin,
öğrenme düzeyi “ÖnT” olan hastalıklar için, acil olanlar hariç tedavi ile ilgili
ayrıntılı sorular sorulmamalıdır.
 Sorular, temel bilgi, kavram ve ilkeleri hatırlama ve açıklamanın yanı sıra
bilgi, kavram ve ilkeleri klinik problemlerin çözümünde kullanma ve problem
çözümlemeye yönelik de olmalıdır.
4) Klinik karar verme yeterliliğini değerlendiren olguya dayalı çoktan seçmeli
sorular
 Olguya dayalı sorular, yazılı sınav kapsamının % 30-50’sini oluşturmalıdır.
 Olgular, ağırlıklı olarak stajın çekirdek hastalıklar/klinik problemler listesinde
yer alan konuların öğrenme düzeyi “TT”, “T” veya “A” olanlarından veya
stajın temel başvuru semptom/durumlarından seçilmelidir.
 Olgular konu/tema bakımından çeşitlilik göstermelidir.
 Olguya ilişkin sorular, ilgili olduğu hastalık veya klinik problemin ÇEP’deki
öğrenme düzeyi ile uyumlu olmalıdır.
 Olguya ilişkin sorular, klinik akıl yürütme ve klinik karar vermeyi
değerlendirmeye yönelik olmalıdır.
 Her olgu için 1-2 çoktan seçmeli soru sorulabilir.
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KLİNİK STAJLARDA DERS BAŞARI NOTUNUN
HESAPLANMASI

ARA SINAV YAPILAN STAJLAR
Staj sonu sözlü sınav

% 50

Staj sonu yazılı sınav

% 30

Ara sınav

% 10

Karne notu

% 10

ARA SINAV YAPILMAYAN STAJLAR
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Staj sonu sözlü sınav

% 50

Staj sonu yazılı sınav

% 40

Karne notu

% 10

GELİŞİM SINAVI

 Sınava giren öğrencilere bir klinik staj ile sınırlı olmak kaydı ile talep ettikleri klinik stajın başarı notuna,
aldıkları gelişim puanının % 5’i kadar puan ilave edilir.
 Ancak bu işlemin gerçekleşebilmesi için öğrencinin, Gelişim Sınavına başvuru dilekçesinde notun
eklenmesini istediği klinik stajı belirtmesi gerekmektedir.
 Dilekçesinde herhangi bir klinik staj ismi belirtmeyen öğrencilerin gelişim sınavı notu hiçbir klinik staj
başarı notuna eklenmez.

BÜTÜNLEME SINAVI

 Eğitim programında Dönem IV ve V’de yapılacak olan klinik stajlarda devam koşulunu yerine getirip
başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları klinik stajlardan yılsonunda açılacak bütünleme sınavlarına
girerler.
 Bütünleme sınavları, en az iki öğretim üyesi tarafından sözlü sınav şeklinde yapılır. Alınan notun % 100’ü
bütünleme sınavı başarı notu olarak kabul edilir.
 Klinik stajlarda uygulanan sözlü sınav kuralları, bu sınavda da geçerlidir.
 Bütünleme sınavları sonunda klinik staj başarı notuna göre başarısız olan öğrenciler, bir sonraki eğitimöğretim yılının başında devam koşulunu yerine getirmek şartı ile başarısız oldukları klinik staj/stajları
yeniden alırlar.
 Bir önceki dönemden klinik staj/stajlardan başarısız olan ve erken bütünleme hakkı kullanmak isteyen
öğrenciler, Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın uygun görmesi durumunda erken bütünleme sınavına girebilirler.
Ancak aynı gün içinde sadece bir klinik staj için bütünleme hakkı kullanabilirler.
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MAZERET SINAVI

Fakültemiz Dönem IV ve V için uygulanacak olan mazeret sınavları; klinik staj sonu sözlü sınavı ve ara
sınavı için aynı şekilde, klinik staj sonu teorik sınavı ise ilgili Anabilim ve Bilim Dallarının belirleyeceği
şekilde yazılı olarak (çoktan seçmeli, klasik yazılı, boşluk doldurmalı gibi) yapılır.

GERİ BİLDİRİMLER

 Her klinik staj grubunda, klinik stajların programlarını yapılandırmalarına yardımcı olmak amacı ile
öğrencilerden sözlü ve elektronik ortamda geri bildirimler alınır.
 Sözel geri bildirim oturumlarında, stajın öğrenme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı ve eğitim ve diğer
konularla ilgili sorunlar tartışılacaktır.
 Elektronik geri bildirimler Ankara Üniversitesi Moodle sistemi üzerinden alınacaktır. Öğrenci girişi
için gerekli bilgiler ve şifreler Geri Bildirim ve Bilgi İşlem sorumluları tarafından dönem başında
öğrencilerimize sağlanacaktır.
 Elektronik ortamda alınan geri bildirimler:
o Genel Staj Değerlendirme Geri Bildirim Anketi
o Ölçme-Değerlendirme Anketi
o Ders Geri Bildirimleri (kuramsal ve uygulamalı dersler için)
 Dekanlıkça geri bildirimlerin analizi yapılıp ilgili kurullara, Anabilim/Bilim dallarına ve ders geri
bildirimleri de ilgili öğretim üyesine ulaştırılır.
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SINAVLARDA KULLANILACAK FORMLAR
SÖZLÜ SINAV FORMLARI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV-V
YAPILANDIRILMIŞ SÖZLÜ SINAV SORU FORMU
Staj:

Eğitim Dönemi: Dönem IV 
Dönem V 

Öğretim Üyesi:

Dersin Adı:
 Komplikasyonlar
 Koruyucu hekimlik
 Çevre sağlığı
 Hasta eğitimi,
danışmanlık
 Hasta güvenliği
 Etik ve yasal ilkeler
 İletişim, ekip çalışması
 Sağlığın psikososyal,
kültürel boyutu
 Sağlık sistemleri,
yönetimi

Konu/Tema

 Normal yapı ve işlevler
 Epidemiyoloji
 Etyoloji, patogenez, patofizyoloji
 Klinik belirti ve bulgular
 Tanısal işlemler
 Tanı, ayırıcı tanı
 Tedavi - ilaç, davranış değişikliği
 Tedavi - girişimsel
 Kontrol ve izlem

Düzey

 1. Düzey: Klinik bilgiyi hatırlama, açıklama
 2. Düzey: Klinik bilgiyi kullanma, akıl yürütme, karar verme
 Profesyonellik: Bireysel, mesleki ve etik nitelikler ve yaklaşım

Kapsam

 Ulusal çekirdek eğitim müfredatı

 Ulusal ÇEP dışı müfredat

Soru çekirdek eğitim müfredatı kapsamında ise ilgili olduğu konunun öğrenme
düzeyi (hastalık veya klinik problemin ÇEP’deki koduna göre bir veya birden
fazla seçeneği işaretleyiniz)
Öğrenme Düzeyi

 Ön tanı
 Acil durum

 Tanı
 Korunma

 Tanı
ve
Tedavi

İzlem

Hangi öğrenme
hedefini karşıladığı
Soru

Yanıt

Kaynak
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV-V
HASTA HAZIRLAMAYA DAYALI YAPILANDIRILMIŞ
SÖZLÜ SINAV ÖRNEK DEĞERLENDİRME FORMU

Staj:

Eğitim Dönemi: Dönem IV 

Öğrencinin Adı Soyadı:

Öğrencinin Numarası:

Hasta Hazırlama
(toplam 50 puan)

Diğer Sorular
(toplam 50 puan)

Sınav Notu
Değerlendirme

Jüri ve İmzaları
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Dönem V 

Anamnez ve fizik
muayene

Puanı: 20

Not:

Hastayı değerlendirme

Puanı: 10

Not:

Hastaya ilişkin soru 1

Puanı: 10

Not:

Hastaya ilişkin soru 2

Puanı: 10

Not:

Soru 1

Puanı: 10

Not:

Soru 2

Puanı: 10

Not:

Soru 3

Puanı: 10

Not:

Soru 4

Puanı: 10

Not:

Soru 5

Puanı: 10

Not:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV-V
OLGUYA DAYALI YAPILANDIRILMIŞ SÖZLÜ SINAV SORU
FORMU
Staj:

Eğitim Dönemi: Dönem IV
 Dönem V 

Öğretim Üyesi:

Dersin Adı:
 Komplikasyonlar
 Koruyucu hekimlik
 Çevre sağlığı
 Hasta eğitimi, danışmanlık
 Hasta güvenliği
 Etik ve yasal ilkeler
 İletişim, ekip çalışması
 Sağlığın psikososyal, kültürel
boyutu
 Sağlık sistemleri, yönetimi

Konu/Tema

 Normal yapı ve işlevler
 Epidemiyoloji
 Etyoloji, patogenez, patofizyoloji
 Klinik belirti ve bulgular
 Tanısal işlemler
 Tanı, ayırıcı tanı
 Tedavi - ilaç, davranış değişikliği
 Tedavi - girişimsel
 Kontrol ve izlem

Düzey

 1. Düzey: Klinik bilgiyi hatırlama, açıklama
 2. Düzey: Klinik bilgiyi kullanma, akıl yürütme, karar verme
 Profesyonellik: Bireysel, mesleki ve etik nitelikler ve yaklaşım

Kapsam

 Ulusal çekirdek eğitim müfredatı

Öğrenme Düzeyi

Soru çekirdek eğitim müfredatı kapsamında ise ilgili olduğu konunun
öğrenme düzeyi (hastalık veya klinik problemin ÇEP’deki koduna göre bir
veya birden fazla seçeneği işaretleyiniz)
 Ön tanı
 Acil durum

 Ulusal ÇEP dışı müfredat

 Tanı
 Korunma

 Tanı ve Tedavi
 İzlem

Hangi öğrenme
hedefini karşıladığı
Olgu
1
Sorular

2
3
1

Yanıtlar

2
3

Kaynak
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV-V
OLGUYA DAYALI YAPILANDIRILMIŞ SÖZLÜ SINAV
ÖRNEK DEĞERLENDİRME FORMU

Staj:

Eğitim Dönemi: Dönem IV 

Öğrencinin Adı Soyadı:

Öğrencinin Numarası:

OLGU 1
(toplam 20 puan)

Dönem V 

Soru 1

Puanı: 10

Not:

Soru 2

Puanı: 10

Not:

Soru 1

Puanı: 10

Not:

Soru 2

Puanı: 10

Not:

Soru 1

Puanı: 10

Not:

Soru 2

Puanı: 10

Not:

Soru 1

Puanı: 10

Not:

Soru 2

Puanı: 10

Not:

Soru 3

Puanı: 10

Not:

Soru 4

Puanı: 10

Not:

OLGU 2
(toplam 20 puan)

OLGU 3
(toplam 20 puan)

Diğer Sorular
(toplam 40 puan)

Sınav Notu

Değerlendirme

Jüri ve İmzaları
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YAZILI SINAV FORMLARI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV-V
ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV SORU FORMU
Eğitim Dönemi: Dönem IV 
Dönem V 

Staj:
Öğretim Üyesi:

Dersin Adı:

Konu/Tema

 Normal yapı ve işlevler
 Epidemiyoloji
 Etyoloji, patogenez,
patofizyoloji
 Klinik belirti ve bulgular
 Tanısal işlemler
 Tanı, ayırıcı tanı
 Tedavi - ilaç, davranış
değişikliği
 Tedavi - girişimsel
 Kontrol ve izlem

Düzey

 1. Düzey: Klinik bilgiyi hatırlama, açıklama
 2. Düzey: Klinik bilgiyi kullanma, akıl yürütme, karar verme

Kapsam

 Ulusal çekirdek eğitim müfredatı

Öğrenme düzeyi

Soru çekirdek eğitim müfredatı kapsamında ise ilgili olduğu konunun öğrenme
düzeyi (hastalık veya klinik problemin ÇEP’deki koduna göre bir veya birden
fazla seçeneği işaretleyiniz)
 Ön tanı
 Acil durum

 Komplikasyonlar
 Koruyucu hekimlik
 Çevre sağlığı
 Hasta eğitimi, danışmanlık
 Hasta güvenliği
 Etik ve yasal ilkeler
 İletişim, ekip çalışması
 Sağlığın psikososyal, kültürel boyutu
 Sağlık sistemleri, yönetimi

 Ulusal ÇEP dışı müfredat

 Tanı
 Korunma

 Tanı ve Tedavi
 İzlem

Hangi öğrenme
hedefini karşıladığı
Soru Kökü
A
B
Seçenekler

C
D
E

Kaynak
Yanıt

Doğru yanıt:

Doğru yanıtlama beklentisi: %
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV-V
OLGUYA DAYALI ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV SORU FORMU
Staj:

Eğitim Dönemi: Dönem IV 
Dönem V 

Öğretim Üyesi:

Dersin Adı:

Konu/Tema

 Normal yapı ve işlevler
 Epidemiyoloji
 Etyoloji, patogenez,
patofizyoloji
 Klinik belirti ve bulgular
 Tanısal işlemler
 Tanı, ayırıcı tanı
 Tedavi - ilaç, davranış
değişikliği
 Tedavi - girişimsel
 Kontrol ve izlem

Düzey

 1. Düzey: Klinik bilgiyi hatırlama, açıklama
 2. Düzey: Klinik bilgiyi kullanma, akıl yürütme, karar verme

Kapsam

 Ulusal çekirdek eğitim müfredatı

Öğrenme Düzeyi

Soru çekirdek eğitim müfredatı kapsamında ise ilgili olduğu konunun öğrenme
düzeyi (hastalık veya klinik problemin ÇEP’deki koduna göre bir veya birden
fazla seçeneği işaretleyiniz)
 Ön tanı
 Acil durum

 Komplikasyonlar
 Koruyucu hekimlik
 Çevre sağlığı
 Hasta eğitimi, danışmanlık
 Hasta güvenliği
 Etik ve yasal ilkeler
 İletişim, ekip çalışması
 Sağlığın psikososyal, kültürel boyutu
 Sağlık sistemleri, yönetimi

 Ulusal ÇEP dışı müfredat

 Tanı
 Korunma

 Tanı ve Tedavi
 İzlem

Hangi öğrenme
hedefini karşıladığı
Olgu
Soru Kökü
A
B
Seçenekler

C
D
E

Kaynak
Yanıt
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Doğru yanıt:

Doğru yanıtlama beklentisi: %

DİĞER DEĞERLENDİRME FORMLARI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV-V
OLGUYA DAYALI TARTIŞMA FORMU: KLİNİK DURUM /
HASTALIK
Staj:

Eğitim Dönemi: Dönem IV 
Dönem V 

Öğrencinin Adı Soyadı:

Öğrencinin Numarası:

Ele Alınan Klinik
Sorun/Olgu
Olgunun/Sorunun
Karmaşıklık
Düzeyi

 Düşük

Değerlendirme Ölçütleri
Yeterli veriye ulaşma ve verileri
uygun şekilde raporlama
Klinik karar verme ve
değerlendirme

 Orta

Değerlendirme
dışı

 Yüksek
Beklentinin
Sınırda
altında
1

2

3

4

5

Beklenti
düzeyinde
6

7

8

Üst
düzeyde
9

10



  

 

  

 



  

 

  

 

Akıl yürütme, karar verme ve
değerlendirmelerini yeterli
temel, klinik, sosyal-davranışsal
bilgilerle temellendirme



  

 

  

 

Tanısal işlemler, yorumlama ve
konsültasyon



  

 

  

 

Tedavi planı oluşturma



  

 

  

 

Kontrol planı oluşturma



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 

Uzun süreli izlem planı
oluşturma
Psiko-sosyal yönden
değerlendirme
Sağlığı korumaya ve
geliştirmeye yönelik gerekli
önlemleri alma
Uygun profesyonel tutum ve
davranış sergileme
Genel Değerlendirme
Değerlendirme Tarihi:

Öğrencinin Güçlü Yönleri

Değerlendiren:
Öğrencinin Geliştirilmesi
Gereken Yönleri
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV-V
MİNİ KLİNİK SINAV DEĞERLENDİRME FORMU
Staj:

Eğitim Dönemi: Dönem IV 

Öğrencinin Adı Soyadı:

Öğrencinin Numarası:

Dönem V 

Ele Alınan Klinik
Sorun/Olgu
Olgunun Görüldüğü
Klinik Ortam

 Poliklinik

Olgunun/Sorunun
Karmaşıklık Düzeyi

 Düşük

Değerlendirme Ölçütleri

 Klinik
 Orta

Değerlendirme
dışı

 Acil

 Diğer

 Yüksek
Beklentinin
altında
1

2

3

Sınırda
4

5

Beklenti
düzeyinde
6

7

8

Üst
düzeyde
9

10

Anamnez alma



  

 

  

 

Fizik muayene



  

 

  

 

Tanıya yönelik işlemlerin akılcı
seçimi ve uygun şekilde istekte
bulunma
Klinik karar verme ve tanı,
tedavi ve izlem planları
oluşturma
Klinik süreci etkin ve akılcı
şekilde organize etme ve
yürütme



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 

Verileri doğru, eksiksiz ve uygun
şekilde kaydetme, raporlama ve
saklama



  

 

  

 

Hasta ve hasta yakınları ile etkin
iletişim kurma



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 

Hasta ve hasta yakınlarını
hastalık ve sağlığın korunmasına
yönelik olarak bilgilendirme,
danışmanlık verme
Yasal, etik ve mesleki
sorumlulukları ve değerleri
gözetme
İnsani, toplumsal ve kültürel
sorumlulukları ve değerleri
gözetme
Genel Değerlendirme
Değerlendirme Tarihi:
Öğrencinin Güçlü Yönleri
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Değerlendiren:
Öğrencinin Geliştirilmesi Gereken Yönleri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV-V
GİRİŞİMSEL İŞLEMLER GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME FORMU
Staj:

Eğitim Dönemi:

Öğrencinin Adı Soyadı:

Öğrencinin Numarası:

Değerlendirilen
Uygulama/İşlem
Uygulama/İşlemin
Yapıldığı Ortam

 Poliklinik

Uygulama/İşlemin
Karmaşıklık Düzeyi

 Düşük

Değerlendirme Ölçütleri
İşlemin endikasyonları bilme
İşlemle ilgili anatomi ve histolojiyi,
işlemin adımlarını, kullanılan cihazın
teknik özelliklerini bilme
Hasta ve yakınını yapılacak işlemin
süreci ve sonuçlarıile ilgili
bilgilendirme ve onam alma
İşlem öncesi yeterli hazırlık yapma,
uygun analjezi ve sedasyon
İşlemi uygun şekilde yapma (teknik ve
iletişim becerileri ve asepsi)
İşlemi uygun şekilde bitirme, işlem
sürecini ve sonuçlarını raporlama
Komplikasyonlar dahil olmak üzere
işlem sonrası bakım ve izlem
Uygulama / girişim sürecini etkili
şekilde organize etme ve yürütme
Birlikte çalıştığı diğer sağlık çalışanları
ile uygun iletişim kurma
İnsan gücü, ekonomik ve teknolojik
tüm kaynakları akılcı şekilde kullanma
Hastası, kendisi ve diğer sağlık
çalışanları için güvenli ortamlar
oluşturma ve sürdürme
Oluşan aksaklıkları ve eksiklikleri
değerlendirme, azaltılmakiçin gerekli
düzenlemeleri yapma
Genel değerlendirme
Değerlendirme Tarihi:
Öğrencinin Güçlü Yönleri

 Klinik

 Orta

 Acil

 Diğer

 Yüksek

Değerlendirme
dışı

Beklentinin
altında
1 2 3

5

Beklenti
düzeyinde
6 7 8

Üst
düzeyde
9 10



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



Sınırda
4

  
 
  
 
Değerlendiren:
Öğrencinin Geliştirilmesi Gereken Yönleri
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DÖNEM

VI

179
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DÖNEM VI
İntörn Doktor Tanımı
Tıp Fakültesinin 6. yılı “intörnlük” (aile hekimliği dönemi) dönemi olarak
tanımlanır. Bu dönemde intörn doktorlar kendilerini meslek yaşantılarına
hazırlayacak olan eğitimlerini almaya devam ederler.
İntörnlük Eğitiminin Amaç ve Hedefleri
İntörnlük eğitim döneminde, öğrencilerin önceki dönemlerde kazandıkları
yeterlikleri pekiştirmeleri, bu yeterliklere uygun klinik uygulamalar
gerçekleştirmeleri ve insani ve mesleki değerlere uygun davranışlar sergilemeleri,
yani önceki dönemlerde kazandıkları yeterlikleri performansa dönüştürmeleri
amaçlanır. İntörnlük eğitiminin temel hedefi, öğrencilerin pratisyen hekimlik için
tanımlanmış olan yeterliklerle donanmış ve temel hekimlik uygulamalarını bu
yeterlikler çerçevesinde tek başına yapabilen hekimler olarak mezun olmalarının
sağlanmasıdır.
Dönem VI Uyum programı
1 Temmuz 2015 Tarihinde İntörn doktorlara Uyum Programı uygulanmıştır.
Dönem 6 Uyum Programı 1 Temmuz 2015
9:00-9:15
Açılış Konuşmaları
Dönem VI Koordinatörü Prof. Dr. Feride SÖYLEMEZ
Dekan Prof. Dr. Şehsuvar ERTÜRK
9:15-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-14:00
14:00-16:00

Dönem VI Stajlarının Tanıtımı ve Çalışma İlkeleri
Prof. Dr. Gülfem E.ÇELİK
Hastanede çalışma güvenliği
Prof. Dr. Alpay AZAP
ARA
Hastane Bilgi İşlem Sisteminin Tanıtımı ‘Avicenna’
Sebahat Demir
TUS’ ta dereceye giren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezunları ile söyleşi
ARA
Kendimiz ve diğerleri için: Sağlıkta iletişim
Psikolog Sema YÜCE
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Staj Kapsamı ve Öğrenme Kazanımları
1. Her
klinik
stajın
öğrenme
kazanımları
(bilgi,
beceri
ve
tutumlar)Anabilim/Bilim dalı akademik kurulunda belirlenir.
2. Klinik stajda tüm intörn doktorların çekirdek müfredatta (ÇEP) yer alan konu
ve hastalıklar ile standart bir şekilde karşılaşması ve klinik uygulamalar
yapması sağlanır.
3. Klinik staj öğrenme kazanımları doğrultusunda intörn çalışma programı
oluşturulur ve poliklinik ve klinikte hasta bakımı, tanısal ve tedaviye yönelik
girişimler ve diğer mesleksel beceri uygulamalarına ilişkin gözlem ve
uygulama sayılarının işleneceği bir intörn karnesi hazırlanır.
Klinik Staj İşleyişi
1. Dönem başında Anabilim Dalı/Bilim Dalı (AD/BD) tarafından tüm personele
(uzman doktor, araştırma görevlisi, hemşire, teknisyen, sekreter vs) intörn
doktorların görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verilir.
2. İntörn doktorlar, kliniğe hekim kimliğine uygun bir şekilde temiz ve bakımlı
olarak beyaz önlükle gelirler.
3. Her AD/BD, intörn doktorlar için gereken fiziksel koşulları (oda, dolap vs)
sağlar.
4. Sorumlu öğretim üyesi: Her AD/BD akademik kurulu, intörn eğitiminden
sorumlu bir öğretim üyesi belirler. İntörn sorumlusu öğretim üyesi;
 Klinik staj öğrenme kazanımları doğrultusunda intörn çalışma programını
hazırlar, programın uygulanmasını izler, sorunları tespit eder ve çözümüne
yardımcı olur.
 Her klinik staj başında intörn doktorları klinik staj öğrenme kazanımları, intörn
çalışma programı, intörnlerin görev ve sorumlulukları, bölüm/klinik, gerekli
iletişim bilgileri ve intörn eğitiminde görev alacak öğretim üyeleri hakkında
yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.
5. Danışman öğretim üyesi: AD/BD öğretim üyeleri, intörn eğitiminde danışman
öğretim üyesi olarak görev alır. Danışman öğretim üyesi, danışmanlığını
üstlendiği intörn doktorların klinik staj çalışma programındaki etkinliklerinde
aktif olarak görev alır. Her klinik staj başında danışman öğretim üyelerinin
danışmanlık yapacağı intörn doktorlar belirlenir.
6. Öğretim üyelerinin sorumluluğunda intörn doktorlar aşağıda tanımlanan
etkinliklere katılırlar.
7. Poliklinik uygulamaları:
 Poliklinik eğitimi süresince intörn doktorların ilgili klinik stajın ÇEP
kapsamındaki hastalıkları görmesi; önleme ve risk tanımlaması yapma,
ayırıcı tanı yapma, tanı yöntemlerini doğru kullanma, akılcı ilaç kullanım
ilkeleri doğrultusunda reçete yazma ve sevk kriterleri konularında bilgi,
beceri ve tutumlarını pekiştirmeleri beklenir.
 İntörn doktorların klinik staj süresinin en az % 25’ini poliklinikte bir
öğretim elemanı gözetiminde hasta görerek geçirmeleri sağlanır.
8. Yatan hasta uygulamaları
 İntörn doktorlar öğretim üyelerinin sorumluluğunda ve uzman doktor veya
182

araştırma görevlilerinin gözetiminde klinikte hasta takibi yapar ve
vizitlerde hastalarını sunarlar.
9. Mesleksel Beceri uygulamaları
 Mesleksel Beceri eğitimi, staj öğrenme kazanımları doğrultusunda
yapılandırılır. Tanımlanan mesleksel becerilerde (idrar sondası takma vb)
önceki eğitim dönemlerinde kazanılmış olan yeterliğin pekiştirilmesi için
gerekli asgari uygulama/çalışma sayısı belirlenerek, her intörnün yapması
sağlanır.
10. İntörn doktorların haftalık nöbet süresi, mesai süresi haricinde 40 saati
geçemez.
Diğer Eğitim Etkinlikleri
1. İntörn doktorlar her klinik stajda bir danışman öğretim üyesinin
sorumluluğunda bir olgu sunumu ve/veya bir literatür sunumu yaparlar.
2. Her klinik stajda haftada en az 2 saat bir öğretim üyesinin yönetiminde intörn
doktorlara yönelik probleme veya olguya dayalı interaktif eğitim oturumları ve
profesyonelliğe yönelik gelişim sağlayıcı danışmanlık oturumları yapılır.
3. İnteraktif ders oturumları her eğitim dönemi başında öğrencilere duyurulur.
4. İntörn doktorlar AD/BD tarafından belirlenen ders, seminer, literatür, olgu
sunumu gibi eğitim ve bilimsel faaliyetlere katılırlar.
Geri Bildirim
1. Klinik staj sonunda intörn doktorlardan sözlü olarak ve elektronik ortamda geri
bildirim alınır.
2. Klinik stajın son haftasında, AD/BD başkanı, intörn sorumlusu öğretim üyesi,
bölümdeki diğer öğretim üyeleri ve intörn doktorların katılımı ile birlikte intörn
doktorların klinik staj uygulamasına yönelik geri bildirimlerinin alındığı bir
toplantı düzenlenir.
3. Bu geri bildirim toplantısının raporu her staj grubu sonunda akademik kurul
kararı ile dekanlığa gönderilir.
4. Her intörn doktorun karnesi AD/BD başkanı ve sorumlu öğretim üyesi
tarafından değerlendirilir.
5. Elektronik ortamda Ankara Üniversitesi Moodle sistemi üzerinde klinik staj
geri bildirimleri alınır.
Güvenlik
Yaşamsal tehlikesi olan, acil müdahale gerektiren ve adli vakaların muayenesinde
ve/veya naklinde intörn doktor tek başına görev alamaz.
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DÖNEM VI ROTASYONLARI
SÜRE
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2 ay

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1 ay

Acil Tıp

2 ay

Genel Cerrahi

1 ay

İç Hastalıkları

2 ay

Halk Sağlığı

1 ay

Aile Hekimliği

1 ay

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1 ay

Seçmeli (Dahili ve Cerrahi Tıp
Bilimleri)

1 ay

Seçmeli (Cerrahi Tıp Bilimleri)

Seçmeli (Dahili Tıp Bilimleri)

Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Göz Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi
Üroloji

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Nöroloji
Radyoloji
Göğüs Hastalıkları (İmmünoloji ve
Allerji)
Adli Tıp
Yapılandırılmış Eğitim Polikliniği

184

ÖĞRENCİ
AKADEMİK VE SOSYAL DESTEKLERİ

ÖĞRENCİ REHBERLİK MERKEZİ (ÖGREM)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Sosyal ve Akademik Danışmanlık
Hizmetlerini vermek üzere ÖĞRENCİ AKADEMİK VE SOSYAL DANIŞMA
KURULU bulunmaktadır. Bu kurula bağlı olarak çalışan ÖĞRENCİ REHBERLİK
MERKEZİ (ÖGREM) aşağıdaki 3 merkezi kapsayacak şekilde Öğrenci işlerinin
yanında bir ofiste hizmet vermektedir.

SOSYAL DANIŞMANLIK MERKEZİ(SOSDAM)
Öğrencilere burs, yarı zamanlı iş ve kalacak yer vb. konularında destek verir.
Fakültemizde Sağlanan Burs Türleri:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri nin bağışları ile oluşan fondan
sağlanan Teşvik Ödülü Bursu, Her eğitim yılı başında ilan edilen tarihlerde, Tıp
Fakültesi http://www.medicine.ankara.edu.tr web sayfasında Öğrenci Teşvik Bursu
Başvuru Formu’nu dolduran öğrencilerimiz bu başvuru formlarını doldurduktan
sonra ÖGREM Sekreterliğine iletirler. Bu formda hangi tür bursa ihtiyaçları
olduğunu özellikle belirtirler. Burs talepleri öğrencilerin ihtiyacına ve tahsis edilen
kontenjanlar dahilinde belirlenir ve ilan edilir.
Üniversitemizde Sağlanan Burs Türleri: (Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi ile
düzenlenmiştir. http//www.ankara.edu tr)
1. Üniversiteye Giriş Başarı Burslarını,
2. Gereksinim Burslarını,
3. Kredi ve Yurtlar Kurumu Burslarını,
4. Özel Kurum ve Kuruluşlarca Sağlanan Burslarını kapsamaktadır.
Rektörlük tarafından sağlanan bursların başvuruları da her yıl SKS’nin sayfasında
ilan edilir. Öğrenciler bu tarihleri takip ederek başvurularını zamanında yapmakla
yükümlüdürler.
Barınma ile ilgili Başvurularda SKS Koordinatörlüğüne eğitim yılı başında SKS’nin
ilan ettiği tarihlerde yapılmaktadır.
KZÖ Çalışma Bursu, Yemek Bursu, KYK Bursu, Özel Kurum ve Kuruluşlarca
sağlanan Burslar’ın Başvuruları Tıp Fakültesi ÖGREM’e yapılmaktadır.

KARİYER DANIŞMANLIK MERKEZİ(KADAM)
Mezuniyet öncesi öğrencilerini, eğitim programı ve uygulaması, mezuniyet sonrası
eğitimi, yurtdışı hareketlilik (Erasmus, Farabi vb) programları, TUS, uzmanlık,
askerlik, mecburi hizmet, yurt dışı olanakları vb hakkında bilgilendirmek üzere
kurulmuştur.
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REHBERLİK
VE
MERKEZİ(REDAM)

PSİKOLOJİK

DANIŞMANLIK

Mezuniyet öncesi ve sonrası öğrencilerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermek
amacıyla kurulmuştur.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Danışmanlık Sistemi:
Bunun dışında, Fakültemizde gönüllülük esasına dayalı olarak öğretim üyelerine
Danışmanlık yapacakları öğrenci isimleri bildirilerek aktif Danışman tayini
yapılmaktadır. Öğrenci danışmanlık sistemi, fakültemiz öğrencilerine eğitim,
psikososyal gelişim ve kariyer planlama alanlarında hizmet sunmak amacıyla
kurulmuştur.
Danışmanın Sorumlulukları:
Danışmanı oldukları öğrenci ile temasa geçmek ve görüşme için randevu vermek;
İlk görüşmede öğrenci tanıma formunu doldurmak ve formu, ÖGREM(Öğrenci
Rehberlik Merkezi)’e ulaştırmak, Öğrencinin burs veya Psikososyal isteği veya
ihtiyacına bağlı olarak ÖGREM’e yönlendirmektir.
Öğrencinin Sorumlulukları:
Danışman öğretim üyesinin atanmasını takiben 1 ay içinde, danışman öğretim üyesi
ile görüşme talebinde bulunmak; Yılda en az 2 kez olmak üzere, danışman öğretim
üyesiyle düzenli görüşmeler yapmak;İletişim bilgileri değişikliklerini danışman
öğretim üyesi ve öğrenci işleri şefliğine bildirmektir.
BURS OLANAKLARI
AÜTF’de, 1985 yılından itibaren ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak gönüllü
öğretim üyelerinin yapmış oldukları bağışlar ile öğrencilere ihtiyaç ve başarı bursu
verilmekte iken, Öğrenci Rehberlik Merkezi (ÖGREM) kurulduktan sonra; bu
bağışlar Ankara Tıplılar Vakfı aracılığı ile burs olarak verilmeye başlanmıştır.
Ayrıca, ÖGREM bünyesinde Türk Eğitim Vakfı, Sabancı, Zorlu, Kredi Yurtlar
Kurumu, Kan Bankası, Türk-Amerikan Derneği, Türk Hava Kurumu ve benzeri
kurumlardan burs desteği sağlanmaktadır.
Ekonomik destek gereksinimi duyan öğrencilerin, Rektörlük tarafından belirlenen
kontenjanlarda “Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu” adı altında 60 saat/ay olacak şekilde
işçi statüsünde çalışmaları yolu ile maddi destek sağlanmaktadır . Herhangi bir
sağlık güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık hizmetini düzenli alabilmesi için
primleri Rektörlük tarafından ödenmektedir.
Yukarıda tanımlanan burs ve desteklerden her yıl yaklaşık 300 öğrenci
yararlanmaktadır.
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ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Erasmus Değişim Programı
1. Avrupa Birliğine Üye ülke üniversiteleri arasında öğrenci değişimine olanak
tanıyan bir eğitim programıdır. AÜTF ERASMUS programına 2003 yılından
beri katılmaktadır.
2. Programa intörnler (Dönem 6) başvurmaktadır.
3. Başvuru zamanı: Dönem 5 öğrencileri bahar yarıyılında web sayfasında ilam
edilen protokoller için başvurularını yaparlar.
4. Başvuran öğrenciler İngilizce sınav notu ve transkript ortalamasına göre
sıralanarak tercih ettikleri ülke kontenjanlarına göre seçilmektedir.
5. Her öğrenci 3’er aylık dönemler için ERASMUS programından
yararlanmaktadır. Programa dahil olan öğrenciler Ulusal Ajans‘tan maddi destek
(“hibe”) almaya hak kazanmaktadırlar.
6. Staj hareketliliği:
Ayrıca, intörnlerle birlikte diğer sınıflardaki öğrencilerin “staj hareketliliği”
programı kapsamında diledikleri (kendilerinin kabul yazısı alarak anlaştıkları
üniversiteler için) üniversitelere gidebilmeleri mümkündür. Öğrenciler staj
hareketliliği programında da maddi desteğe başvurabilmektedirler.

Erasmus Plus (+) Programı
Erasmus+ Programı: Genel Yapı
Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 20072013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik
Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje
faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.
Erasmus+Programı’nın
Verilmiştir?

Amaçları

Nedir,

Programa

Niye

Erasmus

Adı

2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve
eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel
gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor.
Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsıyor. Erasmus+
Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebep, kamuoyunda daha fazla tanınan,
yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki
Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktır.
Erasmus+ Programı ile Neler Değişiyor?
Erasmus+ Programı, temel amaçlar ve faaliyetler açısından bakıldığında mevcut
programdan çok büyük farklılıklar içermiyor. Ancak, mevcut programın etkinliğinin
arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla
bazı değişiklikler öngörülüyor. Erasmus+ Programı ile gelen yenilikleri şöyle
sıralayabiliriz:
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o Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Comenius,
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve 5
uluslararası işbirliği programı (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve
Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) da dahil edilerek Erasmus+ Programı
başlığı altında toplanıyor. Tek program ile daha basit başvuru kuralları ve
prosedürler getirilerek parçalı yapı ve mükerrerlikler sona eriyor,
o Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam
edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için gereken becerileri
kazanmalarını desteklemek amacıyla hibe garanti programı uygulanmaya
başlıyor,
o Daha önceki dönemde uygulanmış olan Yükseköğretim Alanında Sanayileşmiş
Ülkelerle İşbirliği (Bilateral Cooperation), gençlik alanını da içerecek şekilde
Erasmus+ Programı’nın merkezi projeleri arasında varlığını koruyor. Ancak
işbirliği yapılabilecek ülkelerin kapsamı genişliyor
o Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve işyerleri arasında
yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar
(Bilgi Ortaklıkları) ve sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim-öğretim
metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim
kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri Ortaklıkları)
oluşturulmasına imkân sağlanıyor,
*Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve
özellikle yükseköğretim /mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve
gençlik çalışanları için hibe imkânları arttırılıyor.
Erasmus+ Programı Hangi Alanları Destekleyecek?
Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem
(AE, Key Action, KA) ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor:
Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek
Özel Eylem1: Spor Destekleri
Özel Eylem2: Jean Monnet Programı
Erasmus+ Programından Kimler Yararlanabilir?
Erasmus+ Programının hedef kitlesi şöyle özetlenebilir:
 Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve
yükseköğretim çalışanları,
 Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller,
eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,
 Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler
ve okul çalışanları,
 Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren
kurumların üyeleri ve çalışanları,
 Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik
kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları, kısaca ifade etmek gerekirse, her yaş ve her
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kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve kuruluşlar programdan
faydalanabilir.
Erasmus+ Programında Hangi Ülkeler Yer Alıyor?
Erasmus+ Programı ile birlikte, işbirliği kurulacak ülkelerin sayısı ve coğrafyası
genişliyor. Buna göre, her faaliyet türü için değişik olmakla birlikte, aşağıdaki
ülkelerle işbirliği yapılması mümkün olabilecek:
 28 AB üyesi ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,
Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya,
Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya,
Slovakya, Slovenya, Yunanistan)
 AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre,
Makedonya ve Türkiye)
 Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti,
Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna,
Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin,
Suriye ve Tunus)
 Kimi merkezi projeler için diğer dünya ülkeleri ile ortaklıklar kurulabilir.

Farabi Değişim Programı
1. Türkiye içindeki üniversiteler arasında öğrenci değişim programıdır.
2. Değişimin gerçekleşebilmesi için önceden iki üniversite arasında değişime
katılacak programların değişim protokolünde imza altına alınmış olması gerekir.
3. Takip eden eğitim öğretim dönemi için başvurular en geç 15 Mart tarihi
itibariyle tamamlanır (ilan yeri “farabi.ankara.edu.tr” web sayfası) (başvurular
Şubat sonu – Mart başı arasında yapılabilir, kesin tarih ilgili web sayfasından
izlenmelidir).
4. GABNO (Genel Akademik Başarı Not Ortalaması) 2,0 ve üzeri öğrenciler
yararlanabilir.
5. 2. Dönemden itibaren gidilebilir.
6. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde protokoller gereği sadece Dönem 4 ve 5
öğrencileri bu programdan yararlanabilir.
7. Değişim 1 veya 2 yarıyıl için yapılır (güz veya güz+bahar). Başvuru sonuçları
web sayfasında duyurulur
8. Her öğrenim aşamasında bir kez yararlanılabilir (Kredi Yurtlar Kurumu
burslarının 1,5 katı burs ödemesi yapılır, başarı durumuna göre tamamı veya bir
kısmı ödenir)
9. Kendi programındakinden az olmamak üzere kredi almak zorundadır
10. Öğrenim protokolünde imza altına alınan ve yönetim kurullarında onaylanan
değişimlerde alınan ve başarılan dersler öğrencinin transkript ve diploma ekinde
gösterilmek zorundadır.
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Mevlana Değişim Programı
1. Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki yurtdışı üniversitelerin programları ile yurtiçi
üniversitelerin programlarına kayıtlı öğrenciler için protokoller dâhilindeki
değişim programıdır.
2. İlan dönemi her yıl bahar yarıyılında olmak üzere YÖK tarafından
belirlenmektedir (genellikle Nisan ayı içinde başvurular yapılmaktadır).
3. Programlar ve kontenjanları “ mevlana. ankara.edu.tr” web adresinde ilan
edilmektedir.
4. Başvuru sonuçları web sayfasında duyurulur.
5. Değişim 1 veya 2 yarıyıl için yapılır.
6. 2. Dönemden itibaren gidilebilir.
7. GABNO (Genel Akademik Başarı Not Ortalaması) 2,5 ve üzeri öğrenciler
yararlanabilir.
8. Kendi programındakinden az olmamak üzere kredi almak zorundadır.
9. Öğrenim protokolünde imza altına alınan ve yönetim kurullarında onaylanan
değişimlerde alınan ve başarılan dersler öğrencinin transkript ve diploma ekinde
gösterilmek zorundadır.
10. Her öğrenim aşamasında bir kez yararlanılabilir (Kredi Yurtlar Kurumu
burslarının 3 katına kadar olmak üzere YÖK Yürütme Kurulu tarafından
belirlenen burs ödemesi yapılır, başarı durumuna göre tamamı veya bir kısmı
ödenir).
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İLGİLİ YÖNETMELİK VE
YÖNERGELER
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi

Sayısı

12/9/2013

28763

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı
Resmî Gazetelerin
Tarihi

Sayısı

1.
2.

15/1/2014
21/2/2014

28883
28920

3.

14/9/2014

29119

BİRİNCİBÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesine bağlı fakülte,
devlet konservatuvarıve yüksekokulların ön lisans ve lisans kayıt, eğitim-öğretim ve
sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesince yürütülen ön lisans ve
lisans programlarında kayıt, öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ANKUZEM: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,
c) Birim: Diploma programına sahip olan ve öğretim görevi sürdüren fakülte, devlet
konservatuvarı ve yüksekokulu,
ç) Çift anadal programı: Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin öngörülen koşulları
taşıması kaydı ile aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından
ders alıp, bu program için de ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
d) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere
kayıtlı bulunduğu fakültenin/devlet konservatuvarının / yüksekokulun / bölümün /
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anabilim dalının / programın önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından
görevlendirilen öğretim elemanını,
e) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik kuramsal dersi
ve/veya semineri, iki ders saatlik laboratuvar, atölye, klinik çalışması, uygulama gibi
çalışmalarıve diğer etkinlikleri belirtilen ölçü birimini,
f) Diploma eki: Uluslararasısaydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş
yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi
belgelerin akademik ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik ve yüksek öğretim
diplomasına ek olarak verilen belgeyi,
g) GABNO: Genel akademik başarınot ortalamasını,
ğ) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, devlet konservatuvarında
konservatuvar kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
h) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, devlet
konservatuvarında konservatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul
yönetim kurulunu,
ı) (Değişik:RG-14/9/2014-29119) İntörn eğitimi: Tıp ve Veteriner Fakültesi son
sınıf eğitimini,
i) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği birinci öğretim
öğrencilerinin ödemeleri gereken ücreti,
j) Klinik staj: Kliniklerde yapılan kuramsal ve uygulamalı ya da yalnızca uygulamalı
yapılan dersi,
k) Klinik uygulama: Sadece uygulamalardan oluşan klinik stajı,
l) Mesleki uygulama: Öğrencinin o aşamaya kadar edindiği bilgi, beceri ve
yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik uygulamalıolarak yapılan etkinliği,
m) Öğrenim ücreti: 2547 sayılıKanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim,
uzaktan öğretim ve birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın yabancı
uyruklu öğrencilerden alınacak ücreti,
n) Önkoşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya
birkaçının başarılmasıkoşulu aranılan dersi,
o) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
ö) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden ve alan dışından
seçerek aldığı dersi,
p) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosunu,
r) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve
kuruluşlarda yaptığı,edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik
etkinliğini,
s) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak
planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi
aralarında karşılıklı etkileşimine dayalıolarak derslerin öğretim elemanı tarafından
aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı/eşzamansız biçimde
erildiği öğretimi,
ş) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
t) YABNO: Yarıyıl akademik başarınot ortalamasını,
u) Yan dal programı: Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin öngörülen koşulları
taşıması kaydı ile aynı kurum içinde başka bir programın belirli derslerini aldıktan
sonradiploma yerine geçmeyen sertifika alabilmelerini sağlayan programı,
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ü) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi
ifade eder.
İKİNCİBÖLÜM
Eğitim-Öğretime, Sınavlar ve Değerlendirilmelerine İlişkin Esaslar
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 5 – (1) Fakülte, devlet konservatuvarı ve yüksekokullarda ilgili kurulların
kararı ve Senatonun onayı ile örgün normal ve ikinci öğretim, açıköğretim, uzaktan
öğretim programları ve yoğunlaştırılmış yaz programı açılabilir.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 6 – (1) Fakültelerde/devlet konservatuvarı/yüksekokullarda eğitim
öğretim, fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokul kurullarının önerisi, Senatonun
kararıyla belirlenen eğitim-öğretim programına ve akademik takvime göre
uygulanır. Fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokullar; kayıt yenileme, öğretim,
sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz dönemlerini kapsayan bir sonraki eğitim-öğretim yılına
ait akademik takvimlerini en geç Nisan ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunarlar.
(2) Akademik takvim süresi içinde eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. İlgili
kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da okutulabilir.
Eğitim-öğretim süresi bir yılda güz ve bahar olmak üzere en az 14’er haftalık ve
70’er iş günü olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıllara, yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme
sınav süreleri dahil değildir.
Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 7 – (1) Fakülte, devlet konservatuvarı ve yüksekokulların eğitim-öğretim
süresi aşağıda gösterilmiştir:
a) Tıp Fakültesinde altı yıl,
b) Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Veteriner Fakültesinde beş yıl,
c) (Değişik:RG-14/9/2014-29119) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Eğitim
Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler
Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi,
Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ev Ekonomisi
Yüksekokulunda dört yıl,
ç) Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Başkent Meslek Yüksekokulu, Beypazarı Meslek Yüksekokulu,
Kalecik Meslek Yüksekokulu, Elmadağ Meslek Yüksekokulu, Haymana Meslek
Yüksekokulu, Nallıhan Meslek Yüksekokulu ve GAMA Meslek Yüksekokulunda
iki yıl,
(2) Fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokullarda açılan yabancı dil hazırlık sınıfı
yukarıda belirtilen sürelere dahil değildir.
(3) Azami öğrenim süresi ön lisans programlarında dört yıl, lisans programlarında
yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda dokuz yıldır.
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Yabancı dille eğitim ve hazırlık sınıfı
MADDE 8 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında dersler ilgili kurulun
önerisi,Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak, 4/12/2008
tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve YabancıDille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bir yabancı dille verilebilir.
(2) Zorunlu veya isteğe bağlıhazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar, 30/9/2010 tarihli
ve 27715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Yabancı Dil
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenir.
Eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-14/9/2014-29119) Fakülte/devlet konservatuvarı /
yüksekokullarda; zorunlu ve seçmeli dersler kuramsal ve/veya uygulamalı olarak
yapılır. Bir eğitim-öğretim programında kuramsal ve uygulamalı derslerin toplamı
haftada otuz ders saatinden çok olmamak üzere ilgili kurullarca belirlenir ve
Senatoca kararabağlanır. Mesleki uygulama, staj ve intörn eğitimi etkinlikleri
haftalık ders saati hesabındadikkate alınmaz.
(2) Fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokullar, ilgili kurullarınca kararlaştırılmış
olmak ve Senatoca onaylanmak koşuluyla, eğitim-öğretim programlarını
yarıyıl/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunmadıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla
geçilmemesi ve/veyayarıyıl veya yıldan ders alınamaması esasına dayalı olarak
düzenleyebilirler.
(3) Kuramsal ve uygulamalı dersler içinde seminer, uygulama, klinik uygulama,
klinik çalışması, atölye çalışması,laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma
gezisi, ödev, bireysel çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, probleme dayalı
öğretim, kanıta dayalıuygulamalar,
iletişim becerileri, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane
çalışmaları, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler yer alabilir.
(4) Senato, birden fazla örgün eğitim programında yer alan bazı derslerin uzaktan
öğretim yolu ile yürütülmesine ilgili birim kurulunun önerisi üzerine karar verebilir.
(5) Eğitim programlarında yer alacak kuramsal ve/veya uygulamalı derslerin
yarıyıllara dağılımı ve içeriklerinde, ders öğrenme kazanımları ve ders kredilerinde
yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim-anasanat/bilim dalının önerisiyle ilgili
kurullarca düzenlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Öğrenci seçmeli dersi,
kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi,
bağlı bulunduğu birimin onayı ile başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri
arasından da seçebilir.
(6) Fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokulların eğitim programlarında görev
alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın/yılın başında
ilgili kurullarcadüzenlenerek ilan edilir.
(7) Her öğrenci için kayıtlıbulunduğu fakülte/devlet konservatuvarı / yüksekokul /
bölüm/anabilim dalı-anasanat dalı/programın önerisi ile ilgili yönetim kurulunca bir
danışman belirlenir. Öğrencinin yarıyılda/yılda izleyeceği dersler, programında
yapılacak değişiklikler, önkoşullu dersler, üst yarıyıldan/yıldan alınacak dersler
danışmanın onayı ile kesinleşir. Zorunlu durumlarda bölüm/anabilim dalı-anasanat
dalı/ başkanı onay verebilir.
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(8) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince
verilen Atatürk İlkeleri veİnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, bütün
öğrenciler için ortak zorunlu ders olarak verilir. Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar
dersleri isteğe bağlı olup, öğrenci bu iki dersten birini seçer. Bu kapsamda verilen
yabancıdil dersleri için AnkaraÜniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği’nin öngördüğü muafiyetler uygulanır.
(9) Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri iki yarıyıl haftada ikişer
saat, Güzel Sanatlar ile Beden Eğitimi dersleri bir yarıyıl haftada iki saat veya iki
yarıyıl haftadabirer saat verilir. Yabancı Dil dersi, en az dört yıl eğitim-öğretim
yapılan fakültede/devlet konservatuvarında ve yüksekokullarda toplam 224 saatten
az olmamak koşuluyla birbirini izleyen dört yarıyıl süreyle verilir; iki yıl eğitimöğretim yapılan yüksekokullarda, yüksekokul kurulu kararı ve Senatonun onayıyla
toplam 112 saat verilir.
Yan dal programı
MADDE 10 – (1) Yan dal eğitim-öğretim programı açılması, ilgili
bölümün/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile
kesinleşir ve bölümlerin işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı
öğrencinin gerekli koşulları karşılamak kaydı ile kendi lisans programına ek olarak
bir yan dal programına kayıt olmasınaizin verilebilir. Yan dal programı ayrı bir
lisans programı olarak düzenlenmez.
(2) Yan dal programına ait diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.
Çift anadal programı
MADDE 11 – (1) Çift anadal eğitim-öğretim programı açılması, ilgili
bölümün/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile
kesinleşir ve bölümlerin işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı
öğrencinin, gerekli koşulları karşılamak kaydı ile kendi lisans programına ek olarak
çift anadal programına kayıt olmasına ve ikinci bir lisans diploması almasına izin
verilebilir.
(2) Çift anadal programına ait diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.
Derslerin kredi değeri
MADDE 12 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saatlerinin
tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve bu Yönetmeliğin 9.
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kuramsal ve seminer etkinliklerinin dışında
kalan diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur.
(2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde
isteğe bağlı seçmeli ders olarak verilen Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerinin
ulusal kredileri 0 olup AKTS kredileri 2’dir. Bu dersler her bir yarıyılda haftada bir
saatşeklinde verildiğinde, AKTS kredisi her yarıyıl için 1’dir.
(3) Yıllık olarak verilen bir dersin kredisi o dersin her bir yarıyıldaki kredilerinin
toplamı ile belirlenir.
(4) Alınan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri, bu Yönetmelikteki
esaslar çerçevesinde ilgili akademik birimin önerisi, ilgili kurulun kararı ve
Senatonun onayı ile belirlenir.
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(5) Derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri toplamı; eğitim-öğretim süresi
iki yıl olan programlarda 120, dört yıl olan programlarda 240, beş yıl olan
programlarda 300 ve altı yıl olan programlarda 360 olacak şekilde belirlenir.
Ders alma ve alınan dersi transfer etme
MADDE 13 – (1) Öğrenci; ilgili fakülte dekanlığından/devlet konservatuarı
müdürlüğünden/yüksekokul müdürlüğünden önceden izin almak koşuluyla,
Üniversitenin diğer fakülte/yüksekokullarından, yurt içindeki yükseköğretim
kurumlarından, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da
öğrenci değişim programlarına dahil olan yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından ders alabilir ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilir. Ders
transferlerinde, diğer üniversitelerden alınan derslerin notları bu Yönetmeliğin 16
ncı maddesine göre harf notuna karşılık gelen puan aralıklarıveya katsayılar esas
alınarak değerlendirilir.
(2) Öğrencinin almış olduğu dersler ve kayıtlı olduğu programda yer alan karşılıkları
öğrenci durum belgesinde belirtilir. Öğrenci durum belgesinde dersin kredisi olarak
kayıtlıolduğu programdaki dersin kredisi yer alır.
Ders alma ve bırakma koşulları
MADDE 14 – (1) Ön lisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli
derslerden oluşur.
(2) (Değişik:RG-15/1/2014-28883) Öğrencinin bir yarıyılda programına alabileceği
haftalık ders saati 30’dan çok olamaz. Ancak mezuniyet aşamasındaki öğrenci 39
saati aşmayacak şekilde ders alabilir.
(3) Birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencisi, kayıtlı olduğu programdaki bütün
dersleri almakla yükümlüdür.
(4) Öğrenci üçüncü yarıyıldan/ikinci sınıftan itibaren, önkoşullu olan dersler dışında
ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haftalık ders saati sınırı koşulunu
aşmamak ve danışmanının onayı ile üst yarıyıl/yıl programından ders alabilir. Buna
göre bir öğrenci genel akademik başarı not ortalaması 2,00-2,49 arasında ise bir
ders, 2,50-3,49 arasında ise iki ders, 3,50 ve üzerinde ise 30 ders saati ile sınırlı
olmak kaydıyla istediği sayıda ders alabilir. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilir.
(5) Öğrenci alt yarıyıldan/yıldan başarısız olduğu dersi/dersleri, alması gereken
yarıyılda/yılda almadığı veya alamadığı dersi/dersleri 30 ders saati ile sınırlı olmak
kaydıyla öncelikle almakla yükümlüdür. Ancak, devam koşulunu yerine getiren
öğrenci alt yarıyıldan/yıldan başarısız olduğu dersleri haftalık ders saati toplamı 30
saatin %10’unu aşmamak ve bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uygulanmak
koşuluyla danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile alabilir.
(6) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öğrenim
sürelerinin aşılmış olmasıdurumunda, öğrenci, katkı payını veya öğrenim ücretini
ödemek koşuluyla eğitim-öğretimine ilgili programda devam eder.
(7) Eğitim-öğretim programlarıyarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı
olunmadıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilememesi ve/veya yarıyıl veya yıldan
ders alınamaması esasına göre yapılandırılan programlarda, bu maddenin ikinci,
dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
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(8) Öğrenci, mezun olabilmek için ilgili kurullarca belirlenmiş eğitim-öğretim
programındaki zorunlu dersleri ve asgari krediyi sağlayacak seçmeli dersleri
başarmak zorundadır. Öğrenci, daha önce alıp başarısız olduğu zorunlu bir ders,
bulunduğu
programdan
çıkarıldığında,
yerine
fakülte/devlet
konservatuvarı/yüksekokul kurullarınca uygun görülen eşdeğer bir dersi almalıdır.
Mezun olunabilmesi için alınmış olan tüm derslerin başarılması gerekir. Ancak
öğrenci, kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre başarısız olduğu bir seçmeli
dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir.
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-15/1/2014-28883) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl
sonu/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, üç ders sınavı, staj sonu
sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere sekiz türdür. Bu sınavlar
yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bu
sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenir.
Bu
sınavların
yapılacağı
yer
ve
tarihler
dekanlıkça/devlet
konservatuvarımüdürlüğünce/yüksekokul müdürlüğünce belirlenir ve eğitim-öğretim
yarıyılı/yılıbaşında ilan edilir. Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde
girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak
zorundadır.
Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen
derslerde yapılacak ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme ve üç ders sınavları
yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak
gerçekleştirilebilir. Uzaktan öğretim programları kapsamında yapılacak sınavlar
hafta sonları ve en çok beş dersi kapsayan oturumlar halinde yapılır.
(2) Ara sınavlara ilişkin esaslarşunlardır:
a) Her ders için her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara
sınavların sayısıilgili kurul kararı ile belirlenir. On iki gün ve daha az sürede
tamamlanan klinik stajlarda ara sınav koşulu aranmaz.
b) Ara sınav ağırlığının %40’ın üzerinde belirlendiği durumlarda en az iki ara sınav
yapılır. Ders içerisinde/kapsamında yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara
sınav yerine kullanılabilir.
c) Aynı yarıyıl veya yıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı
aynı günde yapılabilir.
(3) Yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda/yıl
sonunda ilgili kurul tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Derslerin yarıyıl
sonu/yıl sonu sınavına girebilmek için;
1) Kuramsal derslerin en az %70’ine devam etmek,
2) Uygulamalı derslerde, uygulamaların en az %80’ine katılmak,
3) Uygulamalarda başarılı olmak gerekir.
b) Bir dersin kuramsal ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak
değerlendirilmesine ilgili kurul karar verir.
(4) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl/yılsonu
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sınavına girme hakkıkazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen
ders/derslerden F1 ve daha düşük not alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.
Yarıyıl/yılsonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az beş gün ara verilir.
Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl/yılsonu sınavı puanı olarak
değerlendirilir.
b) Yarıyıl sonu ve genel akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasında yıllık
okutulan derslerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılır.
(5) (Değişik cümle:RG-21/2/2014-28920) Tek ders ve üç ders sınavı; sınava girme
hakkınıkazanmış olup her eğitim-öğretim yılında, aşağıdaki (a) bendinde tanımlanan
öğrencilere tek ders ve (b) bendinde tanımlanan öğrencilere üç ders sınav
hakkıtanınır:
a) Ara sınıflardaki başarısız öğrencilere tanınan tek ders sınav hakkına ilişkin esaslar
şunlardır;
1) Eğitim-öğretim programlarıyarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı
olunmadıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilememesi ve/veya yarıyıl veya yıldan
ders alınamaması esasına göre yapılandırılan programlarda, izleyen eğitim-öğretim
yılı başlamadan en geç iki hafta önce tüm işlemleri tamamlanmak üzere tek ders
sınavı açılır.
2) Bu sınava; bir eğitim-öğretim yılında kayıtlı olduğu, 2547 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, tüm
derslerden
devamıalınarak başarısız olunan en fazla bir dersi bulunan ara sınıf öğrencileri
girebilirler.
3) Ön koşullu bir dersten başarılıolunmadıkça bir sonraki yıldan ön koşulu
gerektiren ders/derslerin alınamamasıve başarısız olunan tek ön koşul dersi
nedeniyle bir eğitim-öğretim yılıuzaması ile sonlanan programlarda ön koşul dersi
için tek ders sınavı açılır.
4) Bu sınava; bir eğitim-öğretim yılında kayıtlı olduğu ön koşul dersinden devamını
alarak başarısız olan ara sınıf öğrencileri girebilirler.
5) Tek ders sınav hakkınıkullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav
sonuçlarının ilanından sonra beşgün içinde dilekçelerini ilgili öğrenci işleri bürosuna
vererek bu haktan yararlanırlar.
6) Bu sınavdan alınan puan ilgili ders için yarıyıl/yıl sonu sınav puanı olarak
değerlendirilir.
b) (Değişik:RG-15/1/2014-28883) Son yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere
tanınan üç ders sınav hakkı;
1) (Değişik:RG-14/9/2014-29119) Kayıtlı olduğu programın, 2547 sayılı Kanunun
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil,
devamı alınarak başarısız olunan en çok üç ders dışındaki derslerini bu Yönetmelik
hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri
yerine getiren öğrenciler üç ders sınavına girebilirler. Bu öğrenciler son iki yarıyılın
birinde ilgili derse/derslere kayıt yaptırmış olmalıdır. İlgili yönetim kurulu kararıyla
değişim programı, kayıt dondurma gibi izinli sayılan süreler bu süreye dahil
değildir. Üç ders sınav hakkını kullanıp başarısız olan öğrencilerin, tekrar üç ders
sınav hakkını kullanabilmeleri için söz konusu ders/derslerin açıldığı ilk yarıyılda
kayıt yaptırmış olması ve 25 inci maddeye uygun devam alarak başarısız olması
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durumunda tekrar üç ders sınav hakkınıkullanabilir. Üç ders sınav hakkını
kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş gün
içinde ilgili öğrenci işleri bürosuna dilekçeyle başvurur. Öğrencinin durumu
incelendikten sonra, öğrenciye ve dersin öğretim elemanına/elemanlarına üç ders
sınavı açılacağıdekanlık/devlet konservatuvarı/yüksekokul müdürlüğünce bildirilir.
Öğrenciler üç ders sınavının sonucunda mezuniyet için gerekli olan 2,00 ortalamayı
sağlamalıdır.
2) (Değişik:RG-14/9/2014-29119) Üç ders sınavı tıp fakültesi ve veteriner
fakültesinde intörn eğitimi öncesi açılır. Bu sınavlardan alınan puan ilgili ders için
ders başarı notu olarak değerlendirilir.
(6) Mazeret sınavı:
a) Ara sınav için mazeret kabul edilir.
b) Yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret kabul edilmez.
c) Yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavının her ikisine de giremeyen
öğrencilerden, ilgili birime dilekçe ile başvurmaları koşuluyla, haklı ve geçerli
mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, sınav haklarını mazeretlerinin
bitimini izleyen açılacak ilk yarıyıl sonu/yıl sonu sınav döneminde kullanırlar.
ç) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları
geçersiz sayılır.
d) Aynı gün ve saatte ara sınavları çakışan öğrencilere, girmedikleri sınavlar için
mazeret sınavı hakkıtanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime dilekçe ile
başvurmalarızorunludur.
e) Mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye ikinci bir mazeret sınavı verilmez.
f) Uzaktan öğretim programlarında sınavlara giremeyen öğrenciler için mazeret
kabul edilmez.
(7) Muafiyet sınavı: İlgili kurulların önerisi ve Senato kararı ile muaf olunması
uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları
açılır.
(8) Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar
dışındaki, cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
(9) Sınavlarda kopya yapanlar, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım
edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği
belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli
ve 28388 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
(10) Ara sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta içinde,
yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınavları ise Senato tarafından kabul edilen akademik
takvimde belirtilen yarıyıl/yılsonu/bütünleme not giriş tarih aralığında olmak üzere
fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokulların öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.
Ara sınav sonuçları yarıyıl sonu/yılsonu sınav döneminden önce ilan edilir. Not
çizelgeleri dışındaki sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.
(11) Öğrencinin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl/yılda kaydını yenilemiş
ve o derse kayıt yaptırmış olması gerekir. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı bir dersin
sınavına veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not
ilan edilmiş olsa da iptal edilir.
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(12)
Üniversitenin
fakülte/devlet
konservatuvarı/yüksekokulları
ile
yurtiçindeki/yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz döneminde veya
öğrenci değişim programlarıkapsamında alınan derslerin notlarının değerlendirilmesi
ve uyarlanması bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre ilgili yönetim kurulu kararı
ile yapılır.
Ders başarı notu
MADDE 16 – (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için, harf
notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır. Ders başarı
notu, ara sınavıile yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınav puanlarının birlikte
değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarıdurumunu
gösterir. Ara ve yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavlarının yüzde ağırlıkları,
yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavının yüzde ağırlığının % 50’nin altında
olmaması
koşuluyla
bölüm/anabilim
dallarının
görüşü,
fakülte/devlet
konservatuvarı/yüksekokul kurullarının önerisi ve senatonun kararıyla belirlenir.
Sınavlar mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.
(2) Bir derse ilişkin sınavların yüzde ağırlıkları eğitim-öğretim yarıyılının başında
dekanlık/devlet konservatuvarı müdürlüğü/yüksekokul müdürlükleri tarafından ilan
edilir.
(3) Harf notlarına ilişkin esaslarşunlardır:
a) Harf notlarının, 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda
verilmiştir:
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 A 4,00
85-89 B1 3,50
80-84 B2 3,25
75-79 B3 3,00
70-74 C1 2,75
65-69 C2 2,50
60-64 C3 2,00
50-59 F1 1,50
49 ve aşağısı F2 0,00
b) Ayrıca, diğer harf notlarından;
1) FF1: Genel sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,
2) FF2: Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı yok, başarısız,
3) M1: Öğrenimi sırasında Üniversite birimlerinden alınan ve başarılan ders ve
sınavlar için verilen not,
4) M2: Öğrenimi sırasında Üniversite dışından ve öğrenimi öncesinde herhangi bir
yükseköğretim kurumundan başarı ile alınan derslerden dolayı muaf tutulduğu
derslere verilir,
5) (Değişik:RG-14/9/2014-29119) G1: Geçer (kredisiz derslerden, intörn eğitimi ve
kredisiz stajlardan başarılı),
6) G2: Geçer (kredili derslerden başarılı),
7) E: Eksik,
8) (Değişik:RG-14/9/2014-29119)K: Kalır (kredisiz derslerden, intörn eğitimi ve
kredisiz stajlardan başarısız),
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9) MZ: Mazereti nedeni ile yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının her
ikisine de girmedi olarak adlandırılır.
c) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde geçen tanımlar aşağıdaki durumlarda
kullanılır:
1) (FF1) notu; derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl
sonu/yıl sonu/bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen
öğrencilere verilir. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması
hesaplanırken (F2) notu olarak işleme alınır.
2) (FF2) notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş
öğrencilere verilir. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması
hesaplanırken (F2) notu olarak işleme alınır.
3) (M1) notu; öğrencinin Üniversiteye bağlı birimler tarafından yapılan muafiyet
sınavlarında başarılıolması durumunda ve öğrenimi sırasında üniversitede yürütülen
programlardan aldığı ve başardığı derslere karşılık kayıtlı olduğu programın eğitim
programında muaf olduğu derslere verilir ve harf notu ile belirtilir.
4) (Değişik:RG-14/9/2014-29119)(M2) notu; Üniversiteye yerleşen bir öğrencinin
daha önce kayıtlı olduğu programdan almış ve başarmış olduğu dersler ile öğrenimi
sırasında diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başardığı derslere karşılık
kayıtlıolduğu programın eğitim programında muaf olduğu derslere verilir ve harf
notu ile belirtilir.
5) (Değişik:RG-14/9/2014-29119)(G1) notu; kredisiz derslerden, intörn eğitimi ve
kredisiz stajlardan başarılı olan öğrencilere verilir.
6) (G2) notu; alması gereken dersleri almış ve ders saati sınırını doldurmuş
öğrencilerin, gün ve saatinin programındaki dersleriyle çakışmaması koşuluyla
alabileceği kredili derslere verilen nottur. Öğrencinin başarılı olması durumunda
ders öğrenci durum belgesinde görünür, ancak alınan not akademik ortalamaya
katılmaz.
7) (E) notu; yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir
nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş
öğrencilere, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. (E) notu almış bir öğrencinin,
notların öğrenci işleri bürosuna tesliminden onbeş gün sonra eksiklerini
tamamlaması ve bir not alması zorunludur. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan
öğrencinin notu (F2) notuna dönüşür. Eksiğinin tamamlanmasının uzun süreceği
ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrencilerin (E) notu, en çok bir sonraki kayıt
dönemine kadar uzatılır.
8) (MZ) notu; yarıyıl sonu /yıl sonu ve bütünleme sınavının her ikisine de, hastalık
veya başka bir nedenle giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul
edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Öğrenciler (MZ)
notu verilen bir ders için açılacak ilk yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girer ve alınan
not sınava girdiği yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik
başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.
Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 17 – (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda
hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not
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ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde
edilir.
(2) Yıllık olan derslerin/etkinliklerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla
katılarak akademik başarı not ortalamaları belirlenir.
(3) YABNO hesaplamak için; öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı
derslerden/etkinliklerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin/etkinliklerin
kredilerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün
derslerden/etkinliklerden elde edilen bu sayı, derslerin/etkinliklerin kredi değerleri
toplamına bölünür. Bulunan değer yarıyılın akademik başarı not ortalaması olarak
adlandırılır.
(4) GABNO ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol
izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu
derslerin/etkinliklerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
(5) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra
iki basamak kullanılarak ifade edilir.
Derslerden başarılı olma durumu
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden; (C3) ve
üstünde harf notu aldığı derslerden başarılı, (F1) ve (F2) harf notu aldığı derslerden
başarısız sayılır.
Ders tekrarı
MADDE 19 – (1) Bir öğrenci öncelikle (F1) ve (F2) harf notu aldığı dersi/dersleri
açıldığı ilk yarıyılda/yılda almak zorundadır. Bu derslerin notu alındığı yarıyılın,
yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalamalarına katılarak değerlendirilir. Eğer
(F1) ve (F2) harf notu alınan ders seçmeli bir ders ise, öğrenci aynı dersi tekrar
alabileceği gibi, bu dersin yerine başka bir seçmeli ders de alabilir.
(2) Öğrenci, daha önce geçer not aldığı dersleri, tekrar alarak notlarını yükseltebilir.
(3) Tekrar edilen dersler için alınan son not geçerlidir.
Ön koşullu dersler
MADDE 20 – (1) Ön koşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölüm/anabilim
dalının gerekçeli önerisi ile ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
Bitirme derecesi
MADDE 21 – (1) Kayıtlıolduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik
hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri
yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan
öğrenci diploma almaya hak kazanır.
Yarıyıl/yıl onur öğrencileri
MADDE 22 – (1) Bir yarıyıl sonunda, programın o yarıyıl için gerektirdiği tüm ders
yükünü alarak başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve yarıyıl akademik
başarı not ortalaması 3,01-3,50 olan öğrenci onur öğrencisi; ortalaması 3,51 ve
üstünde olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi sayılır.
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Diploma onur öğrencileri
MADDE 23 – (1) Ön lisans/lisans öğrenimini bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eğitim-öğretim süreleri içinde
tamamlayan, disiplin cezası almayan ve genel akademik başarı not ortalaması3,013,50 olan öğrenci onur öğrencisi; 3,51 ve üstü olan öğrenci ise yüksek onur
öğrencisi olarak mezun olur.
Sınav notuna itiraz
MADDE 24 – (1) Sınav kağıtlarının ve sınav not çizelgelerinin fakülte
dekanlığına/devlet
konservatuvarı
müdürlüğüne/yüksekokul
müdürlüğüne
verilmesinden ve ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilmez.
(2) Öğrenci maddi hata itirazıiçin sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü
içinde ilgili fakülte dekanlığı/devlet konservatuvarı müdürlüğü/yüksekokul
müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilir. Gerektiğinde, ilgili yönetim kurulunca
dersin sorumlu öğretim elemanının/elemanlarının da görüşü alınarak, sınav
kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse düzeltilir. Sonuç
en geç onbeş gün içinde ilgili öğrenciye duyurulur.
Devam durumu
MADDE 25 – (1) Öğrenci derslere, uygulamalara, öğretim elemanlarınca uygun
görülen çalışmalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devam durumu
ilgili öğretim elemanıtarafından izlenir ve yarıyıl/yıl sonu sınavından en az bir hafta
önce ilan edilir.
(2) Derse devam koşulunu karşıladığı halde sınavda başarısız olan öğrencinin ilgili
dersin devamından muaf tutulması için, öğretim yarıyılının başında ilgili öğretim
elemanının yazılı onayının alınması gerekir. Notunu yükseltmek amacıyla
aynıdersi/dersleri tekrar almak isteyen öğrenci, öğretim yılının başında ilgili öğretim
elemanından devam durumuna ilişkin onay alır.
(3) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren
etkinlikleri öğretimi sürdüren ilgili birim kurulları belirler ve dönem başlamadan
önce ders izlence sayfalarında duyurulur. Devam durumu öğrencilerin sisteme girişi,
sanal sınıflara katılımı ve öğretim materyallerine erişimi ölçüt alınarak belirlenir.
(4) Bir dersin öğrenme kazanımlarına ulaşmak amacıyla birden fazla öğretim
yönteminin kullanıldığıderslerde her bir etkinlik için ayrı devam koşulu aranabilir.
(5) Sağlık raporu ilgili yönetim kurulunca kabul edilse bile, öğrencinin raporlu
olduğu süre öğrencinin devamsızlık süresinden sayılır.
Kayıt dondurma
MADDE 26 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini
Senato kararıyla belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde yerine
getiremeyen öğrencinin hakları, kayıt dondurma ile ilgili istemde bulunması ve bu
istemin ilgili yönetim kurulunca değerlendirilip onaylanmasından sonra saklı tutulur.
Bu öğrenci mazereti nedeniyle ayrıldığı yerden öğrenimine devam eder.
(2) Öğrenci öğrenimi süresince en çok iki yıl veya dört yarıyıl kayıt dondurma
isteminde bulunabilir. Kayıt dondurulan süre toplam öğrenim süresine dahil değildir.
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İlişik kesme
MADDE 27 – (1) Aşağıdaki durumlarda ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim
kurumundan çıkarılma cezası almışolması,
b) Kendi isteği ile kaydını sildirmişolması,
c) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin Üniversite hastanesinden,
olmadığı takdirde diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile
belgelenmesi ve raporunun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olması.
Yatay geçiş
MADDE 28 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara yatay geçişler,
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlar ArasıKredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri esas alınarak ilgili yönetim kurulunca yapılır.
Dikey geçiş
MADDE 29 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kayıtları,
19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek
Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans
Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınarak ilgili yönetim
kurulunca yapılır.
Meslek yüksekokullarına intibak
MADDE 30 – (1) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden
meslek yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları,
18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya
Meslek Yüksekokullarınaİntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınarak
ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca değerlendirilir.
Kayıt koşulları
MADDE 31 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, devlet konservatuvarı ve
yüksekokullara kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden
mezun olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar
sonucunda
o
öğretim
yılında
Üniversitenin
fakülte/devlet
konservatuvarı/yüksekokullarına kayıt hakkıkazanmış olmak,
c) Ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların o
öğretim yılı için belirlediği geçerli puan ve koşullara sahip olmak.
(2) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde meslek yüksekokuluna
ÖSYM tarafından yerleştirilir.
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Kayıt işlemleri
MADDE 32 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde
kayıt için başvurmak zorundadır. Kayıt yaptıracak adaylardan istenecek belgeler
Senato kararı ile belirlenir. Öğrenci adayından kayıt sırasında, kayıt için istenen
belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil
belgesi ve askerlikle ilişiğinin bulunup
bulunmadığına dair belge istenmez. Bunların yerine, öğrenci adayının beyanı esas
alınır ve kaydı yapılır.
Geçersiz kayıtlar
MADDE 33 – (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM
sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında
yasal işlem başlatılır.
Muafiyet
MADDE 34 – (1) Fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokula kayıt yaptıran öğrenci,
daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu
derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir. Bunun için Üniversiteye kesin
kaydıizleyen on iş günü içinde muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumu
gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur.
Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulunca, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak
şekilde bir defaya mahsus olmak üzere on iş günü içinde değerlendirilir ve karara
bağlanır.
(2) Uzaktan öğretim programlarında öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programdaki
derslerin tümünü almak zorundadırlar; daha önce bir başka yükseköğretim
programındaki aldıklarıkredileri transfer etme ya da bazı derslerden muaf olma
talebinde bulunamazlar.
Kayıt yenileme
MADDE 35 – (1) Güz ve bahar yarıyılının başında öğrenci ilgili mevzuatla
belirlenen öğrenci katkıpayını/öğrenim ücretini Senato tarafından kabul edilen
akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde ödeyerek kaydını
yenilemek zorundadır. Katkı payı/öğrenim ücreti ile varsa kredi başına ödenecek
katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez. Kayıt
yenilenmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dahil edilir.
(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciye o yarıyıl içinde herhangi bir öğrenci belgesi
verilmez ve bu öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Diplomalar
MADDE 36 – (1) Üniversite tarafından verilen diplomalar, dört yarıyıl (iki yıl)
süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için ön lisans, sekiz
yarıyıl
(dört
yıl)
süreli
eğitim-öğretim
yapılan
fakülte/devlet
konservatuvarı/yüksekokulun lisans ve çiftanadal programları için lisans, sekiz
yarıyılın (dört yılın) üstünde eğitim-öğretim yapılan Diş Hekimliği, Eczacılık,
Veteriner ve Tıp Fakültesi programları için sırası ile Diş Hekimliği Fakültesi,
Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Tıp Fakültesi diplomalarıdır.
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(2) Başka bir üniversiteden nakil yoluyla veya ÖSYM tarafından yapılan sınav
sonucuna göre Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencinin Üniversiteden diploma
alabilmesi için ilgili programa en az bir eğitim-öğretim yılı devam etmesi gerekir.
(3) Diploma ile birlikte diploma eki verilir.
Mezuniyet
MADDE 37 – (1) Öğrenci bu Yönetmelikte belirtilen koşulları ve kayıtlı bulunduğu
eğitim-öğretim programı için fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokul kurullarınca
belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek ve programı için belirlenen toplam AKTS
kredisini tamamlayarak mezuniyete hak kazanır.
(2) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi öğrencinin
öğrenimini tamamladığı en son tarih olan, Senato tarafından kabul edilen akademik
takvimde belirtilen yarıyıl/yıl sonu sınav haftasının son günü veya yaz
dönemi/bütünleme sınav haftasının son günü veya stajın son günüdür.
Mezuniyet belgesi ve diplomaların düzenlenmesi
MADDE 38 – (1) Üniversite tarafından verilen mezuniyet belgesi ve diplomalar
Senatotarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.
(2) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için katkı payı/öğrenim
ücreti ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimlik belgelerini
gerivermeleri zorunludur. Aksi halde kendilerine mezuniyet belgesi/diploma
verilmez.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayanlara verilen ön lisans diploması
MADDE 39 – (1) Sekiz yarıyıl (dört yıl) ve üzeri eğitim-öğretim yapılan fakülte,
devlet konservatuvarı ve yüksekokul programlarının ilk dört yarıyılındaki ve/veya
ilk iki yılındaki bütün derslerinden başarılı ve genel akademik başarı not ortalaması
en az 2,00 olan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlamayan veya
tamamlayamayan öğrencilere istemleri üzerine, Lisans Öğrenimlerini
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya
Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
ayrıldığı bilim kolunu gösteren ön lisans diploması verilir.
Adres bildirme
MADDE 40 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt
anında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya ilgili yükseköğretim kurumunda
ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Yükseköğretim kurumuna kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri
halde, bunu kaydettirmemişbulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan
öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine bildirimin yapılması
halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.
Engelli öğrenciler
MADDE 41 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan
Üniversiteye kayıtlıengelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin
hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin
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gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve
dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin
değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır.
Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise,
varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.
(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde
belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi
şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren
öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale
getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler,
okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat
hükümleri ile Senato ve ilgili birimlerin kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 43 – (1) 1/6/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve
15/11/2009 tarihli ve 27407 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ
DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

18/8/2012

28388

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı
Resmî Gazetelerin
Tarihi

Sayısı

07/11/2013

28814
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumları öğrencilerine
verilecek disiplin cezaları ile soruşturma usul ve esaslarını düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarındaki tüm öğrencileri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 54 üncü maddesi ile 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (9) numaralı
bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Öğrenci: Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora,
tıpta
uzmanlık
veya
sanatta
yeterlilik
öğrenimi
gören
kişileri,
b) Kınama: Öğrenciye öğrencilikle ilgili kusurlu davranışlarından dolayı
kınandığının yazılı olarak bildirilmesini,
c) Uyarma: Öğrencinin, öğrencilikle ilgili davranışlarında daha dikkatli olması
gerektiği hususunda yazılı olarak ikaz edilmesini,
ç) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ile bunların
bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek
yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerini,
d) Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma:
Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının
ve bu süre içerisinde derslere ve sınavlara katılamayacağının yazı ile bildirilmesini,
e) Yükseköğretim Kurumundan Bir Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye,
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yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik
haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesini,
f) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma: Öğrenciye, bir daha çıkarıldığı
yükseköğretim kurumuna alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile
bildirilmesini,
g) Yükseköğretim Kurumundan İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye,
yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik
haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezaları ve Disiplin Cezalarını
Gerektiren Disiplin Suçları
Uyarma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 4 – (1) Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan
zamanında cevaplandırmamak,
b) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tesbit edilen yerler dışında ilan asmak,
c) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini
koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.
Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 5 – (1) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış
bildirmek,
b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve
konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,
c) (Değişik:RG-7/11/2013-28814) Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak
bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak,
ç) Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini
koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek,
d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.
Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını
gerektiren disiplin suçları
MADDE 6 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar
uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak,
b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek,
c) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına
vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
ç) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya
yazılı eylemlerde bulunmak,
d) Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve
haysiyetini
zedeleyen
sözlü
veya
yazılı
eylemlerde
bulunmak,
e) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,
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f) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan
toplantılar düzenlemek.
Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren
disiplin suçları
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını
gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek,
b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun
hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,
c)
Kurum
personeli
ve
öğrencilerine
fiili
saldırıda
bulunmak,
ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,
d) Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri
malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek,
e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.
Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren
disiplin suçları
MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını
gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin
yapılmasına engel olmak,
b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden
yararlanmalarını engellemek,
c) (Değişik:RG-7/11/2013-28814) Suç sayılan eylemleri işlemek veya bir kimseyi
veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir
eyleme katılmaya zorlamak,
ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak,
taşımak, bulundurmak,
d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan
çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının
yerine sınava girmek,
e) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak,
f) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla
mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak
yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak,
g) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının
yararına haksız bir çıkar sağlamak.
Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 9 – (1) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemler
şunlardır;
a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt
kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye
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olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek,
b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın
almak, başkalarına vermek ve ticaretini yapmak,
c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı
olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak
üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak,
ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel
dokunulmazlıklarını ihlal etmek.
Öngörülmemiş disiplin suçları
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma cezasını
gerektiren disiplin suçları dışında, uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren
eylemlere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı
türden disiplin cezaları verilir.
Disiplin suçunun tekerrürü
MADDE 11 – (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekerrüründe
bir derece ağır ceza uygulanır.
(2) Disiplin suçunun tekerrürü halinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası
verilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Soruşturması
Soruşturma açmaya yetkili amirler
MADDE 12 – (1) Disiplin soruşturması açmaya yetkili amirler şunlardır;
a) Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı dekan,
b) Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı enstitü
müdürü,
c) Yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin
suçlarından dolayı müdür,
ç) Konservatuvar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı
konservatuvar müdürü,
d) Müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak üniversite
rektörleri.
(2) Soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi
soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler.
Soruşturmanın süresi ve zamanaşımı
MADDE 13 – (1) Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip derhal
başlanır. Soruşturma, onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde sonuçlandırılır.
Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi halinde soruşturmacı, gerekçeli
olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma açmaya yetkili disiplin amiri,
uygun bulduğu taktirde soruşturma süresini uzatabilir.

215

(2) Bu Yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen öğrenciler
hakkında, bu eylemlerin işlenildiğinin soruşturma açmaya yetkili amirlerce
öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar
uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,
b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile
yükseköğretim
kurumundan
çıkarma
cezalarında
üç
ay
içinde,
disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman
aşımına uğrar.
(3) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç iki yıl
içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi
zamanaşımına uğrar. Ancak, disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne
ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği
günden itibaren başlar. Söz konusu ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun
alacağı bir karar ile tespit edilir.
Soruşturmanın yapılış şekli
MADDE 14 – (1) Soruşturmanın gizliliği esastır.
(2) Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir.
Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne
zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve
cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip, ifade sahibi ve varsa
keşif sırasında hazır bulunanlarca imzalanır. İfade alınırken tanığa ve bilirkişi tayini
durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tanığın hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı
bilgiler belirtilir.
(3) Yükseköğretim kurumlarının personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü
bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verirler ve
istenecek yardımları yerine getirirler.
(4) Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere
soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin
dışında başka disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka
kişilerin soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini tespit eden soruşturmacı, durumu
yetkili mercie bildirir.
(5) Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumu içinde yer
değiştirmesi veya yükseköğretim kurumunu değiştirmiş bulunması veya
yükseköğretim kurumundan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma
açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez.
(6) (Ek:RG-7/11/2013-28814) Soruşturmacılar;
zaruri
gördükleri
takdirde
soruşturma süresince, soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına
girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturmasını
açmaya yetkili merciden isteyebilirler.
Savunma hakkı
MADDE 15 – (1) Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen
suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı
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olarak bildirilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını
yapmak üzere hazır bulunması istenilir.
(2) Savunma yapmak üzere gelen kişinin savunmasını yazılı olarak sunmayı talep
etmesi halinde kendisine üç günden az olmamak üzere süre verilebilir. Yazılı
savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilir.
(3) Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı
veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve
diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.
(4) Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı
anlaşılan öğrenciye uygun bir süre verilir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı
olarak gönderebilecekleri bildirilir.
(5) Soruşturma öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkân verecek şekilde
yürütülür.
Soruşturma raporu
MADDE 16 – (1) Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda
soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen
suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. İsnat
edilen suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve gerekli disiplin cezası teklif edilir.
Soruşturmayla ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak
rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi
edilir.
Ceza kovuşturması ile disiplin soruşturmasının birarada yürütülmesi
MADDE 17 – (1) Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının
başlamış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğrenci hakkında ceza
kovuşturması açılmış olması, kanuna göre mahkûm olması veya olmaması disiplin
cezasının verilmesine engel teşkil etmez.
Soruşturmanın sonuçlandırılması
MADDE 18 – (1) Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan
bir aya kadar uzaklaştırma cezaları ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar,
yüksekokul
veya
meslek
yüksekokulu
müdürünce
verilir.
(2) Müşterek mekanlarda işlenen disiplin suçlarından dolayı uyarma, kınama ve
yükseköğretim kurumlarından bir aya kadar uzaklaştırma cezası verme yetkisi
rektöre aittir.
(3) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir.
(4) Fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunca yürütülen
soruşturmalarda bu birimlerin yönetim kurulları, rektörlük tarafından yürütülen
soruşturmalarda ise üniversite yönetim kurulu disiplin kurulu görevini yerine getirir.
(5) Soruşturma dosyasını inceleyen rektör, dekan, müdür veya disiplin kurulu,
gerekli görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı
soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilir.
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Disiplin kurulunun çalışma usulü
MADDE 19 – (1) Disiplin kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve
saatte toplanır.
(2) Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının
düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.
(3) Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının
salt çoğunluğudur
Raportörlük ve görüşme usulü
MADDE 20 – (1) Disiplin Kurullarında raportörlük görevi, başkanın
görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın
incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.
(2) Kurulda öncelikle raportörün açıklamaları dinlenir. Kurul gerek görürse
soruşturmacıları da dinleyebilir. Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar
başkan tarafından açıklanır
Oylama ve karar
MADDE 21 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu,
soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir; gerekçelerini
göstermek
kaydıyla
başka
bir
disiplin
cezası
da
verebilir.
(2) Disiplin kurullarında kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Soruşturmacı disiplin kurulu üyesi ise soruşturmasını yürüttüğü dosyanın
toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.
Karar süresi
MADDE 22 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amirler uyarma, kınama,
yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına,
soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren engeç on gün içinde karar vermek
zorundadırlar.
(2) Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal disiplin
kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün
içinde karar vermek zorundadır.
Disiplin cezası verilirken dikkat edilecek hususlar
MADDE 23 – (1) Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları bu
cezalardan birini verirken, disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığını,
soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır
ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup
duymadığını dikkate alırlar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama ve itiraz
Cezaların bildirilmesi
MADDE 24 – (1) Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma
açmaya yetkili amir tarafından;
a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,
b) Öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna,
c) Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten bütün
yükseköğretim kurumlarına Yükseköğretim Kuruluna, ÖSYM’ye, emniyet
makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir.
Disiplin cezalarının uygulanması
MADDE 25 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında hangi
tarihten itibaren uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri
tarihten itibaren uygulanırlar.
Disiplin cezalarına karşı başvuru yolları
MADDE 26 – (1) Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı
onbeş
gün
içinde
üniversite
yönetim
kuruluna
itiraz
edilebilir.
(2) İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı onbeş gün
içinde kesin olarak karara bağlar. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim
kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde,
disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak
itirazı karara bağlar.
(3) Bu Yönetmeliğe göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari
yargı yoluna başvurulabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 27 – (1) Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat, imza karşılığı
elden teslim veya öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı
olarak veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat
yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır. Bu yollarla tebliğin
mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan
edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.
(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde,
bunu mensubu bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya
eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine
tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
Dosya teslimi
MADDE 28 – (1) Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte
teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları
bulunur.
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Yazışma şekli
MADDE 29 – (1) Kişilerle olan yazışmalarda 28 inci maddedeki tebliğ şekli saklı
kalmak üzere, diğer hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
(2) Evrakın elden verilmesi halinde de imzalı belge soruşturma dosyasında saklanır.
Devam eden disiplin soruşturmaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce
soruşturmasına başlanmış ancak tamamlanmamış bulunan disiplin soruşturmalarında
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 30 – (1) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31

– (1)

Bu

Yönetmelik

yayımı

tarihinde

yürürlüğe

girer.

Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı
yürütür.
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MAZERET SINAVI İÇİN HAKLI VE GEÇERLİ NEDENLER
Karar Tarihi : 29/01/2013
Toplantı Sayısı : 355
Karar Sayısı : 3024
“I. Mazeret Sınavı
A) Sağlıkla İlgili Mazeretler
1) Raporlar (Değişik 07/04/2015 tarih ve 410/3475 sayılı Senato Kararı/ Değişik
30/04/2013 tarih ve 360/3053 sayılı Senato Kararı) Öğrencilerin sağlık sorunları
ile ilgili aldıkları aşağıda belirtilen istirahat raporlarının tümü, ilgili akademik
birimin yönetim kurulu tarafından, idari usullere göre düzenlenmiş olup olmadığı
değerlendirilerek kabul edilir:
1- Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Polikliniklerinden yabancı öğrenciler için verilen
raporlar,
2- Öğrencilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumları vasıtası ile gittikleri
Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ve kamu tüzel kişiliğine sahip Vakıf
Üniversiteleri Hastanelerinden aldıkları onaylı raporlar,
3- Psikiyatrik hastalıklar için özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlar.
Tereddüt halinde Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri hakem kurum olarak
görev yapar.”
2. Yakın Akrabaların Ağır Hastalığı veya Ölümü:
Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin ağır hastalığı veya ölümü nedeniyle öğrencinin
sınava giremediğini belgelemesi ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi
halinde mazeret sınav hakkı verilir.
B) Doğal Afetler
Yörenin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması
koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin sınava girememesi durumunda,
C) Tutukluluk
Öğrencinin öğrencilik statüsünü kaldırmayan veya Disiplin Yönetmeliği gereği
öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen tutukluluk halinde,
D) Spor ve Kültür Etkinlikleri
Öğrencilerin spor ve kültür etkinliklerine ülkesini, Üniversitesini ve bağlı olduğu
fakülte/yüksekokulu temsil ederek yol dahil katıldıkları süreler için,
E) Diğer Haller
Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite
Yönetim Kurulunca onaylanacak diğer hallerde mazeret sınav hakkı verilir.
II. Öğrenime Ara Verilmesi:
A) Öğretime Ara Verme
2547 sayılı Kanunun 7. Maddesinin d (2) fıkrasının 3. bendi uyarınca, öğretimin
aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğretime Yükseköğretim Kurulu
Kararıyla ara verilmesi,
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B) Doğal Afetler
Yörenin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması
koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış
olması,
C) Yakınlarının Ağır Hastalığı
Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsesinin
bulunmaması nedeniyle öğrencinin ara verme zorunda olduğunu belgelemesi,
D) Ekonomik Nedenler
Her yarıyıl başında, yedi iş günü içinde başvurmak koşuluyla öğrencinin ekonomik
nedenlerle öğrenime ara verme talebinde bulunması,
E) Tutukluluk veya Mahkumiyet
Öğrencinin tutukluluk hali veya hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından
öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Disiplin Yönetmeliği gereği
öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen mahkumiyet hali,
F) Askerlik
Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun erteleme hakkını kaybetmesi veya
ertelenmenin kaldırılarak askere alınması,
G) Tayin ve Görevlendirme
Asker veya sivil resmi görevi olan öğrencilerin bağlı oldukları kuruluşlarca kayıtlı
oldukları fakülte veya yüksekokulun bulunduğu şehrin dışına tayinleri veya
görevlendirilmelerinde,
H) Spor ve Kültür Etkinlikleri
Öğrencilerin spor ve kültür etkinliklerine ülkesini, Üniversitesini ve bağlı olduğu
fakülte/yüksekokulu temsil ederek yol dahil katıldıkları süreler için,
İ) Diğer Haller
Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite
Yönetim Kurulunca onaylanacak diğer hallerde yukarıda belirtilen durumlarda ilgili
yönetim kurulunca öğrencinin öğrenime ara verme isteği uygun görülür.
III. Başvuru Süresi
Öğrenciler raporlu oldukları süreye ilişkin mazeret sınavı ve süre durdurma
isteklerini rapor bitimi tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ilgili
dekanlık veya yüksekokul müdürlüğüne dilekçe vererek bildirirler; bu süre içinde
başvurmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.
Alınan raporların kabul veya reddi, fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karara
bağlanır, ancak tereddüt halinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerince
değerlendirilebilir ya da Üniversite Yönetim Kurulunda değerlendirilir.
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SINAV YÖNERGESİ


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen TÜM SINAVLARDA
(teorik sınavlar, uygulama sınavları, NYKS; sözlü sınavlar, Gelişim sınavı gibi)
öğrenciler sınavın yapılacağı salona cep telefonu, bilgisayar, cep bilgisayarı,
bilgisayar özellikli saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla ve
benzeri elektronik iletişim araçları ile giremezler. Sınav binalarında hiçbir
cihaz emanete alınmayacağından öğrencilerin sınav binalarına bu
araçlarla gelmeleri yasaktır. Sınav salonunda bu cihazların herhangi birisinin
adayın yanında açık ya da kapalı olarak bulunması halinde durum sınav
gözetmenleri tarafından tutanakla tespit edilerek öğrenci sınav salonundan
çıkarılacak ve sınavı geçersiz sayılacaktır.



Öğrenciler sınava kimlikleri ile girmek zorundadırlar.



Öğrenciler sınava zamanında ve ilan edilen salonda girmekle yükümlüdürler.



Pratik sınavlarda (uygulama sınavı, NYKS gibi) ve sözlü sınavlarda öğrenci
sınava kendi sırasında girmekle yükümlüdür. Sınav sorumlusu tarafından uygun
görüldüğü takdirde tutanak tutulmak kaydı ile sınava girme sırası değişebilir.



Tüm sınavlarda öğrenciler sınav yanıt kâğıtlarındaki kimlik bilgilerini (ad,
soyad, fakülte öğrenci numarası) ve soru kitapçığı türünü ( A;B;C;D) doğru
kodlamakla yükümlüdür.



Sınav sırasında kopya çekmeye ya da vermeye teşebbüs edenlerin sınavı iptal
edilir, haklarında ilgili yönetmelik doğrultusunda disiplin soruşturması açılır.

Gelişim sınavı


Gelişim sınavına katılan bütün öğrenciler sınav yanıt kâğıtlarındaki kimlik
bilgilerini (ad, soyad, fakülte öğrenci numarası) ve soru kitapçığı türünü (
A;B;C;D) doğru kodlamakla yükümlüdür. Sınav analizi aşamasında ve
sonrasında sorunlara yol açtığı gerekçesi ile bu bilgilerin eksik ya da hatalı
kodlanması durumunda yanıt kâğıdı değerlendirmeye alınmayacak, öğrencinin
sınavı geçersiz sayılacaktır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı,
öğrenci tarafından kimlik bilgileri ve soru kitapçığı türünün eksik ya da hatalı
kodlanmasından kaynaklanabilecek kayıplardan sorumlu tutulamaz.
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ÖĞRENCİ DANIŞMANLIK YÖNERGESİ
Madde 1. Tanım, Amaç ve Kapsam
Tıp eğitimine başlayan öğrenciler, eğitim ve öğretim süreci içerisinde akademik ve
sosyal gelişimlerini sürdürürler. Bu sürecin önemli bir parçası da, öğrencilere etkin
beceri ve tutumlar kazandırılmasıdır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun
olan öğrencilerin iyi hekimlik uygulamaları adı altında doğru tutum ve becerileri
benimsemiş ve kazanmış olmaları hedeflenmektedir. Bunun yanısıra öğrenciler, hem
sosyal yaşamlarında hem de geleceklerini yönlendirmek konusunda sıklıkla desteğe
gereksinim duymaktadırlar.
Öğrenci danışmanlık sistemi, fakültemiz öğrencilerine eğitim, psikososyal gelişim
ve kariyer planlama alanlarında hizmet sunmak amacıyla kurulmuştur. Danışmanlık
sistemi, fakültemizde eğitim gören tüm öğrencileri kapsamakta ve öğretim üyeleri
ile birebir iletişim kurabilmelerine olanak tanımaktadır.
Bu yönerge danışmanlık sisteminin temel özelliklerini ve uygulama esaslarını
düzenler.
Madde 2. Danışmanlık Sistemi ve Danışman Öğretim Üyelerinin Belirlenmesi
1) Öğrenci danışmanlık sisteminde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan
tüm öğretim üyeleri yer alır;
2) Her eğitim ve öğretim yılının ilk ayı içinde, yeni başlayan her öğrenci için,
öğrenci işleri şefliğinin önerisiyle, Dekanlık Makamı tarafından bir danışman
öğretim üyesi atanır;
3) Bütün öğretim üyelerine ve öğrencilere, danışmanlık görev tanımını içeren
rehber ile Öğrenci Rehberlik Merkezi (ÖGREM)’nin kapsamı ile ilgili bir kitapçık
dağıtılır;
4) Öğrenci işleri şefliği tarafından öğretim üyesine, danışmanı olduğu
öğrencinin/öğrencilerin isim ve iletişim bilgileri, öğrenciye ise, danışmanı olan
öğretim üyesinin isim ve iletişim bilgileri verilir;
5) Danışman öğretim üyelerinin ve danışmanı oldukları öğrencilerin isimleri öğrenci
duyuru panolarına asılır ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasında ilan
edilir;
6) Öğrenci işleri şefliği çalışanlarından bir kişi, öğrencilerin, danışmanları ile
iletişimlerinde yardımcı olmak üzere görevlendirilir.
Madde 3. Danışman Öğretim Üyesinin Sorumlulukları
1) Danışmanı oldukları öğrenci ile temasa geçmek ve görüşme için randevu vermek;
2) İlk görüşmede ÖGREM tarafından hazırlanan öğrenci tanıma formunu doldurmak
ve formu, öğrenci işleri şefliği aracılığı ile ÖGREM’in ilgili kurul başkanlığına
ulaştırmak;
3) Tıp eğitimi ile ilgili olarak gereksinim duyduğu konularda öğrenciye yol
göstermek, kendi bilgi ve deneyimlerini aktarmak;
4) Öğrencinin sosyal durumunu ve okul başarısını yakından takip etmek,
gerektiğinde ek destek sağlamak veya ilgili kurullar (ÖGREM, psikolojik danışma
merkezi vb.) ile bağlantı kurmak;
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5) Öğrenciyi fakülte sonrası yaşama hazırlamak, kariyer danışmanlık merkezi
tarafından sürdürülen programlara katılımını sağlamak;
6) Yılda en az 2 kez olmak üzere, öğrenci ile düzenli görüşmeler yapmak;
7) Üç aydan daha uzun süreli olarak fakültedeki görevinden ayrılacak ise, durumunu
öğrenci işleri şefliğine bildirmek.
Madde 4. Öğrencinin, Öğrenci Rehberlik Merkezine Yönlendirilmesi
Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenci ÖGREM’e yönlendirilir:
1) Öğrencinin burs talebinin olması;
2) Öğrencinin barınma sorununun bulunması;
3) Öğrencinin okula uyum sağlamak, iletişim kurmak vb. konularda sorun yaşaması;
4) Öğrencinin kendisinin psikolojik destek ihtiyacını belirtmesi;
5) Danışman öğretim üyesi tarafından, öğrencinin desteğe ihtiyacı olduğu kanaatine
varılması.
Ayrıca, danışman öğretim üyesi tarafından öğrencide herhangi bir psikiyatrik
hastalık olduğu düşünüldüğü durumlarda, ögrenci Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalına yönlendirilmelidir.
Madde 5. Öğrencinin sorumlulukları
1) Danışman öğretim üyesinin atanmasını takiben 1 ay içinde, danışman öğretim
üyesi ile görüşme talebinde bulunmak;
2) Yılda en az 2 kez olmak üzere, danışman öğretim üyesiyle düzenli görüşmeler
yapmak;
3) İletişim bilgileri değişikliklerini danışman öğretim üyesi ve öğrenci işleri
şefliğine bildirmek.
Madde 6. Geri bildirim ve sürekli gelişim
Öğrenci, her eğitim ve öğretim yılının başında ve sonunda, danışmanlık sisteminden
beklentilerini ve bunların karşılanıp karşılanmadığını değerlendirdiği bir form
doldurur. Formlar ÖGREM tarafından değerlendirilerek, ilgili danışman öğretim
üyesine geri bildirim verilir.
Danışman öğretim üyesi de her eğitim ve öğretim yılı sonunda bir form doldurarak,
danışmanı olduğu öğrenci/öğrenciler ile ilgili görüş ve önerilerini, öğrenci işleri
şefliğine iletir.
Madde 7. Danışman öğretim üyesi değişikliği
1) Öğretim üyesinin 3 aydan daha uzun süreli olarak fakültedeki görevinden
ayrılması durumunda, danışmanı olduğu öğrenciye/öğrencilere Dekanlık Makamı
tarafından yeni bir danışman öğretim üyesi atanır;
2) Öğretim üyesinin emekliye ayrılması, vefat etmesi veya herhangi bir nedenle
kurumdan ayrılması durumunda, danışmanı olduğu öğrenciye/öğrencilere Dekanlık
Makamı tarafından yeni bir danışman öğretim üyesi atanır;
3) Öğretim üyesi ya da öğrenci tarafından talep edilmesi durumunda, ÖGREM’in de
görüşü alınarak, Dekanlık Makamı tarafından öğrenciye yeni bir danışman öğretim
üyesi atanabilir.
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LABORATUVARDA ÇALIŞMA İLKELERİ
Uygulama dersleri, öğrencilerin meslek hayatlarında kullanacakları çeşitli
becerileri edinme, tıbbi laboratuvar yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
ve/veya teorik dersle ilgili laboratuvar uygulamalarını yaparak ilgili dersi
öğrenmelerini kolaylaştırma amaçlarına hizmet etmektedir. Bu amaçla
uygulama derslerinde öğrencilerden bireysel olarak veya grup halinde
laboratuvar dersine ait uygulamayı gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
1. Öğrenciler laboratuvar uygulamalarına dersin başlama saatinden önce
gelmiş olmalıdır. Uygulamaya beş dakikadan daha fazla geciken öğrenciler
uygulama sorumlusunun onayı olmadıkça laboratuvar uygulamasına
alınmazlar.
2. İlgili laboratuvar saatinde öğrenci listesinde adı olmayan öğrenciler
uygulama sorumlusunun onayını almadan laboratuvara giremezler.
3. Laboratuvara hiçbir şekilde yiyecek ve içecekle girilmez, laboratuvarda
yemek, içmek ve sakız çiğnemek yasaktır.
4. Laboratuvarda çalışan herkes laboratuvar güvenliği ile ilgili “standart
güvenlik kuralları”nı bilmek ve bu kuralları uygulamakla yükümlüdür.
5. Laboratuvarda çalışan herkes laboratuvarı temiz ve düzenli tutmakla
yükümlüdür.
Tüm klinik laboratuvarlarda olduğu gibi öğrenci laboratuvarlarında da
laboratuvar riskleri dört ana başlık altında toplanabilir:

Kimyasal Riskler
o Laboratuvarda kullanılan her türlü kimyasal madde (asitler,
alkaliler, alkoller, tamponlar, çözeltiler vb) nedeniyle
o Risk oluşturan durumlar: Kimyasalların kendilerinin veya
buharlarının scilt ve mukozalara teması, soluma, yutma vb
 Yangın Riski
o Bek alevleri, gaz kaçakları, elektrik kaçakları vb sonucu
o Alkol vb yanıcı-patlayıcı kimyasalların alev alması sonucu
 Elektrik Riskleri
o Elektrik kaçağı vb nedeniyle ortaya çıkan çarpılma, yangın vb
riskler
 Biyolojik Riskler
o Klinik örnekte bulunan veya kültür ortamında üretilen
mikroorganizmalar nedeniyle
o Risk oluşturan durumlar: Kesici-delici alet yaralanmaları, açık
yara, bütünlüğü bozulmuş deri ve mukozalara temas, yutma,
soluma vb
Bu risklerden korunmak için laboratuvarda çalışan herkes standart güvenlik
kurallarını bilmeli ve bu kuralları uygulamalıdır. Bu kurallar sizin ve çevrenizin
sağlığını korumak için konmuştur. Her öğrenci kendi güvenliğinden birinci
olarak sorumludur.
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STANDART GÜVENLİK KURALLARI
1. Uygun laboratuvar kıyafeti giyilmelidir (Resim 1).
a. Laboratuvar uygulamalarına öğrenciler beyaz önlük ile katılmak
ZORUNDADIR.
b. Önlükler daima temiz olmalı, diğer çamaşırlardan ayrı olarak yıkanmalıdır.
c. Önlükler uzun (diz hizasında) ve uzun kollu (yaz-kış) olmalıdır.
d. Laboratuvar uygulamaları sırasında DAİMA ÖNÜ KAPALI olmalıdır.
e. Önlük üzerine hiçbir kıyafet/aksesuar/atkı/örtü/şal vb örtülmemelidir.
f. Önlük sadece laboratuvarda giyilmeli, laboratuvar dışında (kantin,
yemekhane vb) kullanılmamalıdır.
g. Laboratuvar uygulamasının gerektirebileceği diğer koruyucu ekipman
(eldiven, maske, gözlük vb) ilgili Anabilim Dalı tarafından temin edilerek
öğrencilere dağıtılır. Bu durumda bu tip kişisel koruyucu donanımın
kullanılması gereklidir.
h. Aykkabıların önü kapalı olmalıdır.
i. Uzun ve sallanan takılar takılmamalıdır.
j. Saçlar uzunsa toplanmalıdır.
k. Tırnaklar kısa kesilmelidir.
l. Tıbbi zorunluluk yoksa kontakt lens kullanılmamalıdır. Kullanılması
gerekiyorsa çalışma esnasında koruyucu gözlük takılmalıdır.

Öğrenci Laboratuvarları Biyogüvenlik düzeyi I olan laboratuvarlardır.
Laboratuvar uygulamalarında sağlıklı kişilerde enfeksiyon riski oluşturacak biyolojik
materyal kullanılmamaktadır
Bağışıklık sistemi herhangi bir hastalık/tedavi nedeniyle baskılanmış olan öğrenciler uygulama
sorumlusuna durumlarını bildirmelidir.

Resim 1. Uygun laboratuvar kıyafeti
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Eller yıkanmalıdır.
m. Laboratuvara giriş ve çıkışlarda, çalışma esnasında şüpheli temas
durumunda eller yıkanmalıdır.
n. Eldiven kullanılan uygulamalarda eldiven giymeden önce ve eldiven
çıkartıldıktan sonra eller yıkanmalıdır.
o. Eller, en az 20 sn. süreyle su ve sabunla yıkanmalı, parmak araları, tırnak
dipleri, avuç içleri, el sırtı ovularak temizlenmelidir.
p. Eller yıkandıktan sonra mutlaka havluyla kurulanarak kurutulmalıdır.
q. El yıkama imkanı yoksa el dezenfektanı ile en az 20 sn süreyle yukarıda
tanımlandığı şekilde eller temizlenmeli ve havada kurutulmalıdır.
2. Ağızla pipetaj yapılmamalıdır.
a. Tüm pipetleme işlemleri pipetör kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
b. Laboratuvarlarda hiçbir şey ağza alınmamalı (eller, kalem vb dahil), hiçbir
şey yenmemeli, içilmemelidir.
3. Laboratuvar çalışması esnasında uygulamanın gerektirdiği güvenli
çalışma kurallarına uyulmalıdır.
a. Tüm öğrenciler laboratuvarın giriş ve çıkışlarını ve bina içerisindeki yerini
bilmelidir.
b. Tüm öğrenciler güvenlik ekipmanlarının (yangın söndürücüler, duşlar,
lavabolar, ilk yardım dolapları vb) yerlerini ve bunların nasıl
kullanılacağını bilmelidir.
c. Çalışma esnasında hava akımını engellemek için laboratuvarın kapı ve
pencereleri kapalı tutulmalıdır.
d. Çalışma alanında çalışmanın gerektirdiği dışında eşya (kitaplar, palto,
şemsiye, çanta, kağıt vb) bulundurulmamalıdır
e. Laboratuvarda hiçbir şey yenmemeli, içilmemeli, sakız çiğnenmemelidir.
f. Laboratuvarda ani ve hızlı hareketler yapılmamalı, koşulmamalı,
şakalaşılmamalı, bağırılmamalı, yüksek sesle konuşulmamalıdır.
g. Laboratuvar uygulamaları esnasında acele edilmemeli, dikkatli ve özenli
çalışılmalıdır.
h. Laboratuvar çalışmaları esnasında asepsiye dikkat edilmelidir.
i. Çalışmadan önce ve sonra ya da kontaminasyon (kirlenme) olduğunda,
laboratuvar sorumlusu bilgilendirilmeli ve çalışma alanı uygun şekilde
dezenfekte edilmelidir.
j. Eller yüze, göze, ağza götürülmemelidir.
k. Ellerde kesik, çatlak, açık yara varsa laboratuvar uygulamasından önce
üzeri tıbbi flaster veya bandaj ile örtülmelidir. Durum hakkında uygulama
sorumlusuna bilgi verilmeli, gerekirse eldiven kullanılmalıdır.
l. Tüpler daima supporların (tüp tutucuların) içerisinde tutulmalı, çalışma
masasına/duvara vb dayanarak bırakılmamalıdır.
m. Bek alevlerine dikkat edilmelidir.
n. Özeler çalışmadan önce ve sonra mutlaka yakılmalı ve soğuması
beklenerek yerine kaldırılmalıdır.
o. Petri kutusu ve kapaklı şişelerin kapakları ASLA açık bırakılmamalıdır.
Vidalı kapaklı şişelerin kapakları mutlaka TAM olarak kapatılarak
bırakılmalıdır. Şişeler hiçbir zaman kapağından tutularak kaldırılmamalıdır.
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p. İşi biten eşyalar (mikroskoplar vb) uygun şekilde temizlenmeli ve
laboratuvarı terk etmeden önce yerine kaldırılmalıdır.
q. Bilinmeyen her şey sorulmalıdır.
4. Laboratuvar atıkları uygun şekilde dekontamine edilmeli ve
uzaklaştırılmalıdır.
a. Biyolojik materyal ile kirlenmiş tekrar kullanılabilecek malzemeler,
içerisinde dezenfektan içeren atık kaplarına atılmalıdır. Bu kaplar uygulama
esnasında ilgili Anabilim Dalı tarafından temin edilir. Bu malzemeler ancak
sterilize edildikten sonra tekrar kullanılabilir.
b. Biyolojik/enfeksiyöz materyal, normal çöp kutularına atılmamalı, lavaboya
dökülmemelidir. Bu atıklar ilgili Anabilim Dalı tarafından sağlanan atık
kutularına veya kırmızı renkli otoklav torbalarına atılmalıdır.
c. Kimyasal atıklar, kimyasalın özelliğine göre ayrı atık kaplarında
toplanabilir, seyreltilebilir, nötralize edilebilir veya doğrudan lavabo
giderlerine dökülebilir. Hangi kimyasalın ne şekilde uzaklaştırılacağı
uygulamadan sorumlu Anabilim Dalı tarafından açıklanark gerekli
malzeme temin edilir.
5. Kesici-delici alet yaralanmalarından korunulmalıdır.
a. Kesici-delici malzemeler (cam malzemeler, bistüri, enjektör, makas vb)
dikkatle kullanılmalı, işleri bittikten sonra uygun atık kutularına atılmalıdır.
b. Tek kullanımlık enjektörlerin kapakları ASLA yeniden kapatılmamalı, işi
bitince enjektör atık kutularına atılmalıdır.
c. Tek kullanımlık malzeme ASLA yeniden kullanılmamalıdır.
6. Kazalar
bildirilmeli
ve
uygulama
sorumlusu
tarafından
raporlanmalıdır.
a. Laboratuvarda herhangi bir kaza olduğunda (dökülme-saçılma/ cihaz
arızası/ cihaz bozulması/ yaralanma vb), kazanın önemi hakkında yorum
yapılmadan DERHAL laboratuvar sorumlusuna bilgi verilmelidir.
7. Acil müdahale bilinmelidir.
a. Tüm öğrenciler yaralanma durumunda kendisine/arkadaşına ilk müdahaleyi
yapmak ve laboratuvar sorumlusuna haber vermekle yükümlüdür.

Burada sayılan kurallar laboratuvar uygulama
sınavları için de geçerlidir.
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