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GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI  Doç. Dr. N. Gülfer OKUMUġ 

HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI  Prof. Dr. Nurhan ĠNCE 

ĠÇ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI  Prof. Dr. Melih AKTAN  
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RADYASYON ONKOLOJĠSĠ ANABĠLĠM DALI  Prof. Dr. Rasim MERAL  
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SUALTI HEKĠMLĠĞĠ ve HĠPERBARĠK TIP A.DALI  Prof. Dr. ġamil AKTAġ  

TIBBĠ EKOLOJĠ ve HĠDROKLĠMATOLOJĠ A.DALI  Prof. Dr. Arif DÖNMEZ  

TIBBĠ GENETĠK ANABĠLĠM DALI  Prof. Dr. Hülya KAYSERĠLĠ  

ANESTEZĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI  Prof. Dr. Nüzhet Mert ġENTÜRK  

ÇOCUK CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI  Prof. Dr. Feryal GÜN 

GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI  Doç. Dr. N. Umut BARBAROS 

GÖĞÜS CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI  Op. Dr. Serhan TANJU 

GÖZ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI  Prof. Dr. Nilüfer GÖZÜM  

KADIN HAST.ve DOĞUM ANABĠLĠM DALI  Prof. Dr. Recep HAS 

KALP  DAMAR CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Ufuk ALPAGUT 

KULAK BURUN BOĞAZ HAST.ANABĠLĠM DALI  Prof. Dr. M. Nesil KELEġ  

NÖROġĠRÜRJĠ ANABĠLĠM DALI Doç. Dr. Altay SENCER  

ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ ANABĠLĠM DALI  Doç. Dr. Önder Ġ. KILIÇOĞLU 

PATOLOJĠ ANABĠLĠM DALI  Prof. Dr. Pınar FIRAT 

PLAST., REKONSTRÜKTĠF ve ESTETĠK CERR.A.DALI  Doç. Dr. Erdem GÜVEN 

ÜROLOJĠ ANABĠLĠM DALI Doç. Dr. M. Öner ġANLI 

UZMANLIK ÖĞRENCĠLERĠ  

Üroloji  Selçuk ERDEM 

Ġç Hastalıkları  Mediha ÇAVUġOĞLU 

Adli Tıp  Mehmet Ali MALKOÇ 

Kadın Hastalıkları  Pakize Özge KARKIN 

Kardiyoloji  Adem ATICI 

Çocuk Cerrahisi  Gökçe GÜRFĠDAN 

Ġç Hastalıkları  Ramazan ÇAKMAK 

Çocuk Sağlığı  Florenc SEFERKOLLĠ 

Ġç Hastalıkları  BüĢra ALPASLAN  

Halk Sağlığı  Ġlker KAYI 

Patoloji  Orhun Çığ TAġKIN  

Kulak-Burun-Boğaz Necati ENVER 
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ÖĞRENCĠLER  

3.sınıf öğrencisi Kerem ġENCAN 

3.sınıf öğrencisi Özlem KALEOĞLU 

3.sınıf öğrencisi Yusuf ÖZDEMĠR 

4.sınıf öğrencisi Merve SEVĠ 

5.sınıf öğrencisi Abdulbaki BĠLEN  

5.sınıf öğrencisi Ġsmail MAZLUM 

5.sınıf öğrencisi Taner ABDULLAH 

Öğrenci Bürosu ġefi  AyĢe DEMĠR 

Akreditasyon sekreteri  Çiğdem GÖK  

 

 

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

numarası ve e-posta adresi 

Ünvan KiĢi  e-posta Telefon  

 

Eğitimden Sorumlu 

Dekan Yardımcısı    

 

 

Prof.Dr.Feyza Darendeliler 

 

feyzadarendeliler@gmail.com 

 

0532 263 23 93 

 

Özdeğerlendirme 

Komisyon BaĢkanı 

 

 

Prof. Dr. Sümer Yamaner 

 

 

syamaner@istanbul.edu.tr 

 

0 532 6115278 
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ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ’NĠN KISA TARĠHÇESĠ * 

  Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin tarihçesi, bir bakıma ülkemizde tıp eğitiminin tarihçesi ile özdeĢ 

olarak düĢünülebilir. Osmanlı döneminde kurulan ve Cumhuriyet döneminde de iĢlevini sürdüren nadir 

kurumlardan biri Ġstanbul Tıp Fakültesidir. Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin temeli 1470 yılında kurulmuĢ 

olan Fatih DarüĢĢifası olarak kabul edilmektedir. O dönemde tıp öğrencisi kadrosu altıdır ve öğrenciler 

mezun oldukça hekimbaĢı tarafından yeni öğrenci atanır. Kuramsal eğitim Süleymaniye Tıp 

Medresesi‟nde sürdürülürken, hasta baĢı eğitimi de Süleymaniye DarüĢĢifası‟nda yapılırdı. 

14 Mart 1827 tarihinde HekimbaĢı Mustafa Behçet Efendi tarafından açılan Tıphane-i Âmire 

1967 yılında Ġstanbul Tıp Fakültesi‟ne dönüĢmüĢtür. 14 Mart tarihi bu nedenle ülkemizde Tıp Bayramı 

olarak kutlanmaktadır. 

Tıphane-i Âmire‟den sonra 1832‟de orduya cerrah yetiĢtirmek için kurulan Cerrahhane-i 

Mamure, Tıphane-i Âmire ile birleĢtirilerek 1838 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i ġahane der 

Asitane-i Aliyye adı altında bir tıp okulu kurulmuĢtur. Bu okul, yedi yıllık eğitim süresi ve Fransızca 

okutulan dersleri ile döneminin batı standartlarında bir tıp fakültesi idi. Sene sonu sınavlarının padiĢah 

huzurunda yapılıyor olması, konuya verilen önemin en iyi göstergesidir. Okul, hekimlerin yanında 

eczacı, ebe ve sağlık memuru da yetiĢtiriyordu. 1840 yılında okulun bünyesinde Osmanlı Devleti‟nin 

tüm sivil sağlık iĢlerine bakmak üzere Meclis-i Umur-ı Tıbbiye kuruldu. Bu oluĢum günümüzdeki 

Sağlık Bakanlığı‟nın temelini oluĢturmuĢtur. 

Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane ile birlikte acil kavramı ve nöbet uygulamaları rutin uygulamaya 

girmiĢtir. ġehirde farklı noktalarda Nöbet Mahalleri ve Nöbet Eczaneleri açılmıĢ, buralarda acil 

vakalara 24 saat kesintisiz hizmet sunulmuĢtur. Dünyadaki tıbbi geliĢmeler yakından izlenmiĢ, eğitim 

deneysel araĢtırmalara dayandırılmıĢtır. Anatomi dersinde kadavra kullanımı da tıp eğitiminde önemli 

bir kilometre taĢı olmuĢtur. 

Okulun dört mezununun 4 Ocak 1848 tarihinde Viyana Tıp Fakültesi‟nde girdikleri sınavda 

üstün baĢarı göstermeleri, okulun artık “Tıp Fakültesi” olarak kabulünü sağlamıĢtır. BaĢka ülkelerde 

tıp tahsili yapmıĢ hekimlere günümüzün “Denklik Sınavı”‟nın eĢdeğeri olan “Kollogyum Sınavı” 

konulmuĢtur. 

Derslerin Fransızca okutulması giderek azınlıklara mensup öğrencilere bir avantaj sağlamaya 

baĢlayınca 1867‟de Türkçe eğitim verecek yeni bir tıp okulu, Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye kuruldu. Bu 

yeni okulun mezunları köy ve kasabalara tayin ediliyorlardı. 1869 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane 

tamamen askeri bir okula dönüĢtürüldü ve mezunları askeri rütbelerle askeri görevlere tayin edilmeye 

baĢlandılar. 

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye‟de baĢarılı olduğu kanıtlanan Türkçe tıp eğitimi, uzun tartıĢmalar 

sonunda 1870 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane‟de de uygulamaya konulunca Türkçe bilmeyen 
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hocalar okuldan ayrıldı. Bunun üzerine hoca yetiĢtirmek amacıyla her yıl mezunların bir bölümü 

Fransa ve Almanya‟ya ihtisasa gönderilmeye baĢlandı. Bu hekimler geri döndüklerinde okula hoca 

olarak atanıp eğitimin devamını sağladılar ve bunu yaparken önemli tıp kitaplarını da Türkçe‟ye 

çevirerek eğitim kalitesinin yükseltilmesini sağladılar. 

Giderek fiziksel Ģartların yetersiz kalması sonucu HaydarpaĢa‟da inĢaa edilen anıtsal bir bina, 

1903‟de Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane‟nin yeni yuvası olmuĢtur. Günümüzde bu binalar Marmara 

Üniversitesi Rektörlüğü, Hukuk ve Eczacılık Fakülteleri ile HaydarpaĢa Numune Hastanesi tarafından 

kullanılmaktadır. 

Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane ile Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye, II.MeĢrutiyet‟in ilanı sonrası 

birleĢtirilerek Darülfünun-ı Osmanî Tıp Fakültesi kuruldu. Maarif-i Umumiye Nezaretine bağlı olarak 

faaliyet gösteren bu fakültenin en önemli özelliği, idari ve mali özerkliğe sahip oluĢu idi. BeĢ yıl 

kuramsal ve bir yıl da klinik eğitim ile sürdürülen tıp eğitiminin yanısıra Eczacı mektebi, DiĢçi 

Mektebi ve Hastabakıcı Mektebi de açılmıĢtı. 

Balkan SavaĢı‟nda Ģartlar gereği eğitime son verilerek okul hastane haline getirildi. Son sınıf 

öğrencileri “muavin tabip” unvanı ile askeri görevlere atandılar. 1916‟ya kadar sürekli savaĢlar ve 

salgınlar nedeniyle tıp eğitimi yapılamadı. Cepheye giden öğrencilerin çoğu Çanakkale‟de Ģehit düĢtü. 

Kafkas cephesinde de tifüsten çok kayıp verildi. Sağ kalan tıp öğrencileri 1916 yılında okullarına 

dönerek eğitime tekrar baĢlayabildiler. Ancak Mondros Mütarekesi sonrası fakültenin itilaf 

devletlerince iĢgali, tıp eğitimini yine sekteye uğrattı. Fakülte Reisi Akil Muhtar Özden, itilaf 

devletlerinin fakülteyi kapatmagiriĢimlerini, dört Fransız doktoru öğretim kadrosuna alarak engelledi. 

Ġzmir‟in iĢgali tıp öğrencileri arasında büyük bir tepkiye yol açtı ve mitingler baĢlatıldı. Tıp öğrencisi 

Hikmet (Boran), Sivas Kongresi‟ne katılmak üzere seçildi. 9 Eylül 1922‟de Ġzmir‟in kurtuluĢunu 

takiben, tıp fakültesi artık kız öğrenci de kabul etmeye baĢladı. 

Cumhuriyet‟in ilanını takiben tıp fakültesinin HaydarpaĢa‟dan Avrupa yakasına nakli gündeme 

geldi ve uzun tartıĢmalar sonrasında belediyeye bağlı CerrahpaĢa, Haseki ve Vakıf Gureba 

Hastanelerinin bir bölümü Fakülteye devredildi ve 1924 yılında klinik eğitimi bu hastanelerde baĢladı. 

Ancak kuramsal derslerin HaydarpaĢa‟da devam ediyor oluĢu uygulamada ciddi sıkıntılar yaratınca 

1926‟da klinikler tekrar HaydarpaĢa‟ya nakledildi. 

  Cumhuriyet‟in ilanı sonrası kabul edilen inkılaplar ile sağlanan büyük geliĢmeye ayak 

uyduramayan Darülfünun, 31 Mayıs 1933 reformu ile lağvedilerek yerine Ġstanbul Üniversitesi 

kuruldu. 2252 sayılı yasanın 4.maddesi ile Tıp Fakültesi‟ne hususi idareler ve belediyeye bağlı 

hastaneler ile vakıf hastanelerinden yararlanma hakkı verildi. Bunun sonucunda Tıp Fakültesi‟nin 

birimleri Beyazıt merkez binada toplandı ve klinikler Vakıf Gureba, CerrahpaĢa, Haseki, Bakırköy ve 

ġiĢli Etfal Hastanelerine dağıtıldı. 
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 Bu dönemde Almanya‟da Nasyonal Sosyalist Parti iktidara gelmiĢti ve birçok Musevî asıllı 

profesörü üniversitelerdeki görevlerinden uzaklaĢtırmıĢtı. Bu profesörlerin büyük bir bölümü Tıp 

Fakültesi‟nde görevlendirildi. Alman hocaların döneminde Tıp Fakültesi‟nde araĢtırma faaliyetleri 

hızlandı ve nitelikli Türk hocaların yetiĢmesinin zemini hazırlanmıĢ oldu. 

  Tıp Fakültesi, 1967 yılında Ġstanbul Tıp Fakültesi ve CerrahpaĢa Tıp Fakültesi olarak ikiye 

ayrıldı. CerrahpaĢa Tıp Fakültesi CerrahpaĢa yerleĢkesinde faaliyetine devam ederken Ġstanbul Tıp 

Fakültesi de Çapa‟daki yerleĢkesinde çalıĢmalarını sürdürdü.  

  Ġstanbul Tıp Fakültesi 185 yıllık kurumsal tarihi ile kendisini akademik ve alt yapı olarak 

yenileyebildiğini ve geliĢtirebildiğini kanıtlamıĢtır ve en az 185 yıl daha ülkeye eğitim ve sağlık 

alanında hizmet sunmayı sürdürmeyi hedeflemektedir. 

 

* Prof. Dr. Nuran YILDIRIM‟ın  www.istanbul.edu.tr/itf adresindeki tarihçe yazısından derlenmiĢtir. 

http://www.istanbul.edu.tr/itf
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B. ÖDR HAZIRLAMA SÜRECĠ 

Ġstanbul Tıp Fakültesi yönetimi 2011 yılında mezuniyet öncesi eğitimini eĢyetkilendirme 

konusunu tartıĢmaya baĢlamıĢ ve Mayıs 2011‟de Prof.Dr.Sümer Yamaner‟i akreditasyon 

çalıĢmalarında baĢ koordinatör olarak görevlendirmiĢtir. Daha sonra Temel Tıp Bilimleri 

(Prof.Dr.Ümit TÜRKOĞLU), Dahili Tıp Bilimleri (Doç.Dr.Filiz AKYÜZ) ve Cerrahi Tıp 

Bilimlerinden (Doç.Dr.Öner ġANLI) birer koordinatör belirlenerek yukarıda ayrıntılı listesi bulunan 

ÖDR Komitesi oluĢturulmuĢtur. ÖDR çalıĢmalarında görev alan elemanların bir çoğu aynı zamanda 

yeni müfredat hazırlama komisyonlarında da aktif olarak görev yapmıĢlardır. Böylece bir yandan 

halihazır durum ortaya konulurken diğer yandan da zayıf noktalar belirlenerek yeni müfredatta elden 

geldiğince düzeltilmeleri sağlanmıĢtır. 

Ön çalıĢmalar sürerken UTEAK‟tan eğitim toplantısı talep edilmiĢ ve bu toplantı 15.12.2011 

tarihinde ÖDR Komitesi üyelerinin katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ġubat 2012‟de UTEAK‟a baĢvuru 

yapılmıĢ ve ÖDR hazırlama süreci resmen baĢlamıĢtır. 

ÖDR koordinatörleri önce iki haftalık aralıklarla, baĢvuru sonrası haftada birdüzenli 

Ģekildetoplanaraksüreci yönetmiĢlerdir. Koordinatörler Temel Tıp Bilimleri öğretim üyelerini ortak bir 

toplantıda ziyaret etmiĢ, klinik bilimlerde tüm anabilim ve bilim dallarının akademik kurullarına ayrı 

ayrı katılmıĢ, süreç hakkında bilgi vermiĢ ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etmiĢlerdir. 

Ayrıca öğrencilerle 05.03.2012 tarihinde geniĢ katılımlı bir toplantı düzenlenerek istekli olanların bu 

süreçte çalıĢmalara destek vermeleri istenmiĢtir. 

Bunlara ek olarak, her anabilim ve bilim dalından eğitim öğretim ile ilgili uygulamalarına 

iliĢkin ayrıntılı bilgi alınarak raporun eklerine konulmuĢtur. 

Tüm bu çalıĢmalar sonucunda oluĢturulan ham rapor, ÖDR Komitesi üyeleri ile paylaĢılarak 

tartıĢmaya açılmıĢ ve son halini almıĢtır. 
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Kasım 2012‟de UTEAK‟tan gelen yanıta göre raporun özellikle ekleri yetersiz bulunmuĢ 

olduğu için Fakülte Dekanı Prof.Dr.Bilgin SAYDAM baĢkanlığında yapılan değerlendirme 

toplantısında eksiklerin bir an önce giderilerek yeni raporun Aralık 2012 içinde UTEAK‟a 

sunulmasına karar verilmiĢtir. 

Bunun üzerine daha efektif çalıĢılabilmesi için ÖDR Komitesinden bir çekirdek kadro 

oluĢturulmuĢ ve bu kadro 8 Kasım 2012 tarihinden itibaren Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Feyza 

DARENDELĠLER baĢkanlığında her hafta düzenli olarak toplanarak ÖDR düzeltmelerini tartıĢmıĢtır. 

Bu çalıĢmalara özellikle ÖDR Komitesinde bulunan öğrenciler büyük katkı sağlamıĢlardır. Aralardaki 

günlerde ÖDR maddelerini paylaĢan alt gruplar kendi aralarında toplanmıĢ ve eksikleri tamamlamıĢtır. 

Rapor redaksiyonu takiben son haline getirilmiĢtir. 
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C. MEZUNĠYET ÖNCESĠ ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARININ KARġILANMA 

DURUMU 

C1. ÖZDEĞERLENDĠRME ÖZETĠ 

Ġstanbul Tıp Fakültesi, ülkemizin en köklü ve en çok tercih edilen tıp fakültelerinden birisi 

olarak öne çıkmaktadır. Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin tıp eğitimi konusundaki temel amacı, sağlık 

sektörünün farklı alanlarında görev alabilecek, tıp ile ilgili herĢeyi bilen değil gerekeni en doğru bir 

Ģekilde öğrenmesini ve öğrendiğini de uygun Ģekilde kullanmasını bilen çok yönlü hekimler 

yetiĢtirmektir. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde halen geleneksel, öğretici temelli, klasik öğretim sistemi 

uygulanmaktadır. Öğretim programı, ilk yıl temel kavramları, ikinci yıl normal yapı ve iĢlevi, üçüncü 

yıl patolojik yapı ve iĢlevin yanısıra geniĢ kapsamlı bir propedötik içermektedir, üçüncü yıldan itibaren 

giderek artan oranda klinik çalıĢmalara yer verilmekte ve son sınıfta internler birer uzmanlık öğrencisi 

statüsünde çalıĢmaktadırlar. 

Klasik eğitim modeli yapılan birçok ekleme ve revizyonla zaman içinde modernize edilmiĢ, 

simüle hasta, beceri uygulamaları, kanıta dayalı çalıĢmalar ve iletiĢim becerilerine dönük eğitimler 

süreç içinde müfredatta yer almıĢtır. Tüm bunlara ek olarak, senelerdir küçük ama sağlam adımlarla 

yürütülen yeni müfredat çalıĢmaları sonucunda hazırlanan tam entegre sistem tabanlı öğretim modeli 

olgunlaĢtırılmıĢ ve 2012 – 2013 öğretim yılında hayata geçirilecek duruma gelmiĢtir. Bu yeni 

müfredat, öğretim programını tam entegre olarak tanımlayan birçok fakültedeki gibi ilk üç yılı değil ilk 

beĢ yılı kapsamayı hedeflemektedir. 

Fakültemizde halen geçerli öğretim modeli yatay entegre klasik modeldir. Eğitim amaç ve 

hedefleri ulusal çekirdek eğitim programı da göz önünde tutularak yazılı hale getirilmiĢ, bir kitap 

halinde basılarak tüm öğretim üyelerine ulaĢtırılmıĢtır. Öğretim üyelerinin akademik özerkliklerine 

dokunulmaksızın ders ve diğer eğitim faaliyetlerinde bu asgari koĢulların sağlanması istenmiĢtir. 

Halen yürütülmekte olan klasik öğretim modelinde eksik olan dikey entegrasyon birkaç farklı 

uygulama ile kısmen de olsa elde edilmiĢtir. Bu uygulamalardan ilki, ikinci sınıf derslerinin, her ne 

kadar dersler anabilim dalı bazında düzenlense de, konu baĢlıkları olarak eĢ zamanlı olmalarını 

sağlamak Ģeklinde olmuĢtur. Örneğin anatomide dolaĢım sisteminin anlatıldığı günlerde öğrencinin 

dolaĢım sisteminin embriyolojisini ve fizyolojisini de görmesi amaçlanmıĢtır. Dolayısıyla kağıt 

üzerinde bir yatay entegrasyon olmasa da iĢlevsel entegrasyon rağlanabilmiĢtir. 

Dikey entegrasyon için uygulanan ve çok olumlu geri bildirimler alan diğer bir uygulama da 

multidisipliner modül dersleridir. Multidisipliner modül uygulamaları ile, diyabet, hipertansiyon, 

anemi gibi çok sık rastlanan ve genelde her zaman uygun Ģekilde tedavi edilmediğine Ģahit olduğumuz 

sorunların, daha ilk yıllarda, yani öğrencinin henüz klinikle doğrudan tanıĢmadığı dönemde ele 
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alınarak tartıĢılması amaçlanmıĢtır. Eğer tıp fakültesinin eğitim yıllarını yatay olarak entegre edilmiĢ 

plakalar olarak düĢünecek olursak, multidisipliner modül uygulamalarının bu plakaları sıkıca birbirine 

bağlayacak çiviler olarak görülmeleri gerekir. 

Tıp eğitiminin kalitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi için her zaman çok önemsenen bir parametre 

olmuĢtur. 1977‟de tıp eğitimi ile ilgili yenilikleri izlemek ve fakültemizin eğitim sistemine bunları 

gerektiği Ģekilde uyarlamak amacıyla Türkiye‟deki tüm tıp fakülteleri arasında bir ilk olarak “Tıp 

Eğitimi AraĢtırma Enstitüsü” kurulmuĢtur. Enstitü 1983 yılında “Tıp Eğitimi AraĢtırma ve Uygulama 

Merkezi” adını almıĢ ve 2005 yılında “Tıp Eğitimi Anabilim Dalı” na dönüĢmüĢtür. Yukarıda 

tanımlanan dönüĢüm ve düzenlemelerin çoğu bu anabilim dalımızın önemli katkılarıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde yetiĢtirilen hekim adayları bizler tarafından, sadece hekimlikle ilgili 

mekanik insanlar olarak değil, hayatın her alanı ile ilgili, toplumsal olayları yakından izleyen, onlar 

hakkında aydın sorumluluğu taĢıyan ve gerektiğinde uygun katkılar sağlayan, her biri farklı özellikleri 

ile toplumda sivrilecek, sıradıĢı insanlar olarak görülmektedir. Bu nedenle onların tıp dıĢındaki 

ilgilerini geliĢtirecek kulüp çalıĢmaları desteklenirken, son üç yıldır birinci ve ikinci sınıflara çok 

sayıda seçmeli ders konulmuĢtur. Bu derslerde öğrenciler küçük gruplar halinde tıbbi ya da tıp dıĢı 

konularda çalıĢıp tartıĢmakta ve kredi kazanmaktadırlar. 

Ġstanbul Tıp Fakütesi sadece Marmara Bölgesi‟nin değil tüm ülkenin referans hastanelerinden 

birine sahiptir. Bizler fakültemizin tersiyer değil katerner bir merkez olduğunu iddia ederiz. Bu durum 

hasta portföyümüzün son derece geniĢ ve zengin olmasını sağlayan önemli bir faktördür. Bu zengin 

hasta portföyü ise doğrudan tıp eğitiminin klinik aĢamasına yansımaktadır. Bundan sadece uzmanlık 

öğrencileri değil tıp öğrencileri de nasibini almakta ve büyük fayda sağlamaktadırlar. Tablo C.1.1‟de 

görüldüğü üzere birçok kliniğimiz ulusal ya da uluslararası akreditasyona sahiptir. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi, öğrencilerinin daha öğrencilik yıllarında uluslararası ortama alıĢmalarını 

önemli bir koĢul olarak görmektedir. Bu nedenle düzenli olarak International Medical Sciences 

Student Congress düzenlenmekte ve yoğun yabancı öğrenci katılımı sağlanmaktadır. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin çok önemli bir güçlü yanı da kampüste bulunan Ġ.Ü. Deneysel Tıp 

AraĢtırma Enstitüsü‟dür (DETAE). DETAE, sadece öğretim üyelerinin ya da uzmanlık öğrencilerinin 

laboratuvar çalıĢmalarına destek vermekle kalmayıp öğrencilerin de bilimsel araĢtırmalarda önemli 

roller almalarına imkan sağlamaktadır. 

Bunca olumlu özelliğin yanında sorunlar da mevcuttur. Ülkemizde tıp fakülteleri 

kontenjanlarını belirleme özerkliğine sahip değillerdir. Ne yazık ki kontenjanlar bilimsel gerekliliklere 

göre değil daha çok politik gerekliliklere göre merkezi olarak belirlenmektedirler. Ancak bu 

ülkemizdeki tüm tıp fakültelerinin ortak sorunudur. Ortak sorunlardan bir diğeri de maddi kaynakların 

ciddi derecede kısıtlı oluĢudur. Öğretim üyelerinin statülerinde yapılan son derece karmaĢık 
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düzenlemeler de önemli bir öğretim üyesi kaybına neden olmuĢtur. Bu durum kısmen ortak bir 

sorundur. ġöyle ki öğretim üyesi kaybının Ġstanbul Tıp Fakültesi gibi köklü ve büyük fakültelerde 

ciddi boyutlara çıktığı bilinmektedir.  

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin kendine özgü büyük bir zayıf yanı, fiziksel ortam ile ilgilidir.  Ciddi 

bir deprem riski taĢıyan Ġstanbul‟da oldukça eski ve ne yazık ki yeterince denetlenmemiĢ binalarda 

hizmet vermekte olan fakültemiz son dönemde ciddi bir yenilenme faaliyetine giriĢmiĢtir. Ancak bu 

yenilenme faaliyeti sırasında özellikle hasta yatak sayısında kısıtlamaya gidilse bile tıp eğitimini 

aksatmayacak Ģekilde amfi ve dersliklerde sorunlar yaĢanmaması için çalıĢılmaktadır. Bu amaçla 

üzerinde çalıĢılan çözümler çevredeki okullardan derslik gibi kullanılacak salonların kiralanması, 

Beyazıt kampüsündeki amfilerin kullanılması, yıkıma baĢlanan alanlara öncelikle prefabrik dersliklerin 

yapılması Ģeklindedir. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitiminde öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimlerine 

dayalı bir program değerlendirme sistemi 2012 yönergesi ile tanımlanmıĢtır. 1997 den bu yana çok 

sayıda anket programın değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesi için kullanılmıĢtır.  

Raporun hazırlanıĢı sırasında belirlenen en önemli iki sorunun, kurum içindeki birimlerin 

yaptıkları çalıĢmaların kurum içinde duyurulamaması ve Avrupa eğitim geleneğinden köken alan bir 

kurum olarak, yapılan çalıĢmaların kurumsal kaydındaki eksiklikler olduğu söylenebilir.      

Ġstanbul Tıp Fakültesi Öz Değerlendirme Raporu ve ekleri toplu olarak ele alındığında UTEAK 

standartları açısından temel standartların tümüyle karĢılandığı, geliĢim standartlarının da çok büyük bir 

bölümünün karĢılanmakta olduğu söylenebilir. 
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Tablo C.1.1: Kliniklerimizin ulusal ve uluslararası  akreditasyon dökümü. 

 

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ AKREDĠTASYON PROFĠLĠ  

FAKÜLTE 

AKREDĠTE 

EDEN BĠRĠM  

BAġLANGIÇ 

TARĠHĠ 
BĠTĠġ TARĠHĠ  

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim 

Dalı  
UEMS 1 Ekim 2010 5 yıl  / 01.10.2015 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Anabilim Dalı  
UEMS 10 Eylül 2008 5 yıl / 10 Eylül 2013 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı  
UEMS 13 Ocak 2010 5 yıl / 13 Ocak 2015 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp 

Anabilim Dalı 
UEMS 1 Ocak 2011 5 yıl / 01 Ocak 2016 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 

Anabilim Dalı 
UEMS 26 Eylül 2011 5 yıl / 26 Eylül 2016 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon 

Onkolojisi Anabilim Dalı  
UEMS 11 Ocak 2012 5 yıl / 11 Ocak  2017 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim 

Dalı 
UEMS 23 Mart 2012 5 yıl / 23 Mart .2017 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi 

Hastalıkları Anabilim Dalı  
UEMS 13 Eylül 2012 5 yıl / 13 Eylül 2017 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı  

Uzmanlık 

Meslek 

Dernekleri 

5 Nisan 2009 5 yıl / 5 Nisan 2014 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Plastik, 

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim 

Dalı  

Uzmanlık 

Meslek 

Dernekleri 

1 Ocak 2012 5 yıl / 1 Ocak 2017 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 

Perinatoloji Bilim Dalı  
UEMS 

14 Mayıs 

2010 
5 yıl / 14 Mayıs  2015  

Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı  
UEMS 

26 Haziran 

2010 
5 yıl / 26 Haziran 2015 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 

Reprotüktif Endokrinoloji Bilim Dalı  
UEMS  

29 Haziran 

2012 
5 yıl / 29 Haziran 2017 
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C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR 

 

1. AMAÇ VE HEDEFLER  

       

Ġstanbul Tıp Fakültesi eğitim, araĢtırma ve hizmet ögeleri için misyon ve vizyonunu 2006 

yılında kurumsal SWOT analizi kapsamında yapılan, tüm Anabilim Dallarından öğretim üyelerinin 

katıldığı üç aĢamalı bir süreçle  aĢağıdaki gibi belirlemiĢ ve yayınlamıĢtır.  

http://www.istanbul.edu.tr/itf/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=266Misyon 

 

a. Ġstanbul Tıp Fakültesinin Misyonu 

Ġstanbul Tıp Fakültesinin misyonu “Ġyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve tutumla donatılmıĢ 

bireyler yetiĢtiren, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak bilimsel 

araĢtırmalar yapan ve bilim insanları yetiĢtiren nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu iĢlevlerin birbirini 

beslediği bir kurum olmak” tır. 

  

İstanbul Tıp Fakültesinde Temel Değerler ve İlkeler 

-       Etik Kurallara uygunluk, 

-       Güvenirlilik ve kalite, 

-       Bilimsellik, 

-       Yaratıcılık ve üretkenlik, 

-       Evrensellik, 

-       ÇağdaĢlık, 

-       Ġnsan haklarına ve çevreye saygı, 

-       Katılımcılık 

b.      Ġstanbul Tıp Fakültesinin Vizyonu 

1) Gelecek beĢ yıl içerisinde; tüm paydaĢların (öğrenciler, çalıĢanlar, araĢtırmacılar ve hizmet 

alanların), memnuniyetlerini yükseltmek; 

2) Gelecek on yıl içerisinde; 

    a) Türkçe öğrenim verilen fakülteler arasında tercih sıralamasında birinci sırada yer almak,  

    b) Öğretim üyesi baĢına Türkiye genelinde uluslararası yayın üretmede birinci sırada yer almak, 

    c) Kolay ulaĢılan, 24 saat kaliteli hizmet sunabilen ve tercih edilen bir merkez olmak. 

T.S.1.1 Tıp fakülteleri eğitim, araĢtırma ve hizmet öğelerine iliĢkin amaç ve hedefleri mutlaka 

tanımlanmıĢ olmalıdır.  

http://www.istanbul.edu.tr/itf/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=266Misyon
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Ġstanbul Tıp Fakültesinde mezuniyet öncesi öğrenimin temel amaç ve hedefleri 1999 ve 2008 

Öğrenim ve Sınav Yönetmeliklerinde tanımlanmıĢtır.  

1999 yönetmeliği http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/021_1999.itf.egitim.ogretim.ve.sinav.yonetmeligi.pdf 

 

Madde 2: Ġstanbul Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimin amacı, yeterli temel tıp bilimleri 

bilgisi verilmiĢ ve bilgisinin üzerine klinik bilimlerine ait bilgi ve beceriler eklenmiĢ, içinde yetiĢtiği 

toplumun ve bireylerin sağlık sorunlarına çağdaĢ ve ileri düzeyde çözümler getirebilecek, Atatürk 

ilkeleri doğrultusunda düĢüncelere sahip hekimler yetiĢtirmektir. 

2008 Yönetmeliği  http://www.istanbul.edu.tr/itf/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=72 

Tıp eğitim-öğreniminin amacı 

MADDE 16 – (1) Fakültede öğrenimin amacı; öğrencilerin doğa ve toplum bilimlerinin 

birikimlerini edinerek bireyin ve toplumun sağlığını korumak, geliĢtirmek ve sağlık sorunlarını 

çözümlemekte geçerli giriĢimler yapabilecek bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını Atatürk Ġlke 

ve Ġnkılapları doğrultusunda ve birlikte çalıĢtığı sağlık ekibiyle uyum içinde, etkili iletiĢim, yönetim ve 

liderlik özellikleriyle toplum sağlığına katkı yapan hekimler olarak yetiĢmelerini sağlamaktır. 

       Öğrenim programlarında yıllara göre amaçlar 

MADDE 22 – (1) Birinci sınıfta amaç; öğrencilerin tıp öğrenimi için gerekli doğa bilimleri, 

toplum bilimlerinin insan yaĢamındaki yeri, toplumsal sorumluluk ve sağlık hizmeti, Türkçeyi doğru 

kullanma, yabancı dili geliĢtirme, bilgiye ulaĢma konularında bilgi ve beceri kazanmalarıdır. 

(2) Ġkinci sınıfta; öğrencilerin sağlıklı insanın yapı ve fonksiyonlarını organ ve sistemler düzeyinde 

kavraması ve yaĢam boyu sağlığı koruma ve geliĢtirmeye yönelik temel bilgi ve becerileri edinmesi 

amaçlanır. 

(3) Psikomotor becerilerin yanı sıra iletiĢim, bilgiyi kullanma, etik, hukuk, toplumda sağlığı geliĢtirme 

gibi entelektüel beceriler süreklilik gerektiren iĢlevler olarak yıllık programlarda yer alır. 

T.S.1.2 Tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi eğitim programına iliĢkin amaç ve hedefleri, tıp 

eğitimi sürecini, hekimin toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik 

yetkinlikleri kapsayacak Ģekilde tanımlanmalıdır. Bu tanımlama sürecinde ulusal ve 

uluslararası tıp eğitimi amaç ve hedefleri mutlaka göz önüne alınmalıdır.  

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/021_1999.itf.egitim.ogretim.ve.sinav.yonetmeligi.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=72
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(4) Üçüncü sınıfta; öğrencinin organ ve sistem patolojilerini tanıması, temel muayene ve tanı 

yöntemlerini uygulayabilmesi ve temel tedavi yaklaĢımlarını kavraması amaçlanır. 

(5) Dördüncü ve beĢinci sınıflarda öğrenim farklı kliniklerde dönüĢümlü olarak yapılır. Bu dönemlerin 

sonunda öğrencilerin hastaya temel yaklaĢım, tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmeleri, sağlığı 

korumayı ve geliĢtirmeyi amaçlayan beceri ve tutum kazanmaları amaçlanır. 

(6) Altıncı sınıfta öğrenim, hastanede ayakta ve yataklı servislerde sunulan hizmetlerde sorumluluk 

almak ve hastane dıĢında topluma hizmet sunmak amacıyla programlanır. 

 2010 Yılında Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu, Ġstanbul Tıp Fakültesinin Öğrenim Amaç ve 

Hedeflerini güncelleyerek yeniden tanımlamıĢ ve Misyon Vizyon Belgesine ek olarak yayınlamıĢtır:  

http://www.istanbul.edu.tr/itf/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=266 

İstanbul Tıp Fakültesi Mezunlarının Yeterlik ve Yetkinlikleri  

I. Bilgi: Temel bilimler, klinik bilimler ve davranıĢ bilimlerini ve birbirleri ile iliĢkilerini 

içeren üst düzeyde, güncel ve kapsamlı bilgi ile donanımlı olmak 

II. Mesleki Beceriler: 

1.    Koruyucu hekimlik: Sağlığın korunması ve geliĢtirilmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip       

olmak 

2.    Klinik beceriler: Uygun tanı ve tedavi yaklaĢımı yapabilmek için en iyi düzeyde muayene, giriĢim 

vb becerilerle donanımlı olmak 

3.    ĠletiĢim becerileri: Hasta, hasta yakınları, meslektaĢları ve çalıĢma arkadaĢları ile empati kurarak 

etkili iletiĢim sağlayabilmek 

4.    Bilgiye ulaĢabilmek 

5.    Zihinsel beceriler: Bilgiyi analiz edebilmek ve sentez yapabilmek 

III. Tutum, davranıĢ ve mesleki özellikler 

1.    Etik ilkelere duyarlılık 

2.    Ekip anlayıĢı içinde çalıĢabilmek, ekibi yönlendirecek bilgi ve beceri ile donanımlı olmak 

3.    Toplumun sağlık sorunlarını tanımak ve çözüm arayabilmek 

4.    Sürekli eğitim ilkesini benimsemiĢ olmak 

5.    Koruyucu hekimlik ilkelerini  benimsemek ve uygulamak 

6.    AraĢtırmacı, kuĢkucu ve sorgulayıcı bir yaklaĢım sahibi olmak 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=266
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7.    Pozitif bilimsel düĢünce ve kanıta dayalı tıp yaklaĢımını benimsemek 

8.    Kriz yönetimi yapabilmek 

9.    Türkçe‟yi doğru kullanma konusunda duyarlı olmalı 

10.    Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere duyarlı olmak   

11.    Yeni geliĢmeleri izleyecek çok iyi düzeyde ve konuĢacak kadar iyi düzeyde Ġngilizce bilmek 

12.    Tıbbi kayıt tutma konusunda duyarlı olmak ve kayıt tutmak 

13.    Ülkenin sağlık politikalarını bilmek/izlemek 

14.    Çevre bilinci taĢımak 

İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim Müfredatının Temel İlkeleri: 

•    Öncelikli sağlık sorunları zemininde planlanan  

•    Toplum odaklı  

•    Öğrenci merkezli 

•    Farklı öğretim yöntemleri ile zenginleĢtirilmiĢ 

•    Seçmeli derslerle zenginleĢtirilmiĢ 

•    Mesleki uygulamaları sistematik olarak veren 

•    Bağımsız çalıĢmaya önem veren 

•    Bilgi beceri ve tutumu nesnel yöntemlerle ölçen ve değerlendiren 

•    Geri bildirimlerle sürekli değerlendirilen  

•    Bilgisayar ve teknoloji destekli eğitim 

 

T.S.1.2.2. Bu tanımlama sürecinde ulusal ve uluslararası tıp eğitimi amaç ve hedefleri mutlaka 

göz önüne alınmalıdır. 

Ġstanbul Üniversitesi‟nin Bologna Sürecine uyum çalıĢmaları ile, YÖK'nun Türkiye 

Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi  kapsamında yer alan ve tüm yüksek öğrenim kurumları için 

bağlayıcı olan Sağlık  Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi), 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programının temel yeterlikleri olarak  belirlenmiĢ   

(T.S.1.2.2-Ek 1.) ve bu belgeye uygun olarak tüm sınıflarda her dersin öğrenme çıktıları program 

yeterlikleri ile iliĢkili olarak tanımlanmıĢtır (Örnekler: T.S.1.2.2- Ek 2 ve T.S.1.2.2- Ek 3). Ders izlence 

formlarının Ocak 2013 içinde Ġstanbul Üniversitesi‟nin eğitim otomasyonu içinde ilan edilmesi 

planlanmıĢ olup, öğretim üyelerinin son kontrollerine açılmıĢtır, bu amaçla hazırlanan klavuz,  

 TS 1.2.2.Ek 4 de yer almaktadır. 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.1.2.2-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.1.2.2-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.1.2.2-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.1.2.2-Ek4.pdf
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       Sağlık  Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi)  göre ĠTF Tıp 

Doktoru YetiĢtirme Programının Öğrenme Yeterlikleri Ģöyle tanımlanmaktadır:  

1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; lisans düzeyinde, sağlık alanıyla ilgili 

kavramları ve kavramlar arası iliĢkileri kavrar ve sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders 

kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer   kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal 

ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 

2 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme 

bilgisine sahiptir. 

3 Lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır. 

4 Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak 

kanıtlanmıĢ verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, bilgiyi paylaĢır, 

ekip çalıĢması yapar. 

5 Sağlık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır. 

6 Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri bilgi birikimini kullanarak bir çalıĢmayı bağımsız 

olarak yürütür ve bu alanda çalıĢan diğer meslek grupları ile iĢbirliği içinde ekip üyesi olarak 

sorumluluk alır. 

7 Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karĢılaĢılan ve öngörülemeyen karmaĢık sorunları çözmek 

için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 

8 Sorumluluğu altında çalıĢanların bir proje çerçevesinde geliĢimlerine yönelik etkinlikleri 

planlar ve yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. 

9 Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleĢtirel bir yaklaĢımla 

değerlendirir. 

10 Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak 

öğrenmesini yönlendirir. 

11 YaĢam boyu öğrenmeye iliĢkin olumlu tutum geliĢtirir ve davranıĢa dönüĢtürür. 

12 Çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kiĢi ve kurumların düĢüncelerini, istek 

ve beklentilerini alır. 

13 Sağlık alanı ile ilgili konularda düĢüncelerini ve sorunlara iliĢkin çözüm önerilerini nicel ve 

nitel verilerle destekleyerek, ekip çalıĢması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak, uzman 

olan ve olmayan kiĢilerle paylaĢır. 

14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaĢadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile iĢbirliği 

içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 

15 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki 

bilgileri izler ve meslektaĢları ile iletiĢim kurar. 
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16 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Ġleri Düzeyinde bilgisayar 

yazılımı ile birlikte biliĢim ve iletiĢim teknolojilerini kullanır. 

17 Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/geliĢmeleri izler ve 

değerlendirir. 

18 Sözel ve yazılı olarak kendini etkin ifade eder. 

19 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının 

duyurulması aĢamalarında ilgili disiplinlerden kiĢilerle iĢbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, 

kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

20 Kalite Yönetimi ve Süreçlerine uygun davranır ve katılır. 

21 Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iĢ güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve 

uygular. 

22 Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik 

kurallarına uygun davranır. 

23 DıĢ görünüm, tavır, tutum ve davranıĢları ile topluma örnek olur. 

25 Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranıĢlarını ve sağlık ile 

fiziksel ve sosyal çevre arasındaki iliĢkiyi ileri düzeyde kavrama bilgisine sahiptir. 

26 Sağlık personeline iliĢkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalıĢma 

deneyimine sahiptir. 

27 Programın özüne ve amacına uygun olarak planlanmıĢ, kendi alanında nitelikli yetkililer 

tarafından denetlenen yerlerde klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahiptir. 

27 Diğer sağlık disiplinleri ile çalıĢabilme deneyimine sahiptir. 

28 Amaca uygun program, planlama, yürütme ve değerlendirmede uluslararası standartlarda 

mesleki otonomisini kullanır, klinik uygulamalar yapacak yeterli deneyime sahiptir. 

    

 Ayrıca 2004 yılında yürütülen bir çalıĢma ile Ġstanbul Tıp Fakültesi müfredatının ÇEP ile 

uyumluluğu ayrıntılı bir dökümle irdelenmiĢ ve ulusal düzeydeki tıp eğitim standartlarının karĢılandığı 

görülmüĢtür. Ek belge ÇEP ile ilgili standart altında verilmiĢtir (T.S 2.6.1 Ek 1). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.6.1.Ek1.pdf
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T.S.1.3. Tıp fakülteleri eğitim programı amaç ve hedeflerini mutlaka yayınlamıĢ ve tüm 

taraflarla paylaĢmıĢ olmalıdır.    

          

Fakültenin eğitim, amaç ve hedeflerini kapsayan 2008 Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

ile 2010 yılındaki güncellemeleri içeren Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu kararı ĠTF web sayfasından 

duyurulmuĢtur. Ayrıca tüm programın ve program kapsamında yer alan her dersin öğrenme çıktıları 

Ders Ġzlence Formlarında tanımlanmıĢtır.  

http://www.istanbul.edu.tr/itf/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=266Misyon 

 

T.S.1.4.1.Eğitim programı amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında paydaĢ katılımı. 

 Tıp fakülteleri eğitim programı  amaç ve hedefleri mutlaka ilgili tüm paydaĢların geniĢ 

katılımıyla tanımlamıĢ olmalıdır. 

 

Ġstanbul Tıp Fakültesinde eğitimle ilgili amaç ve hedefler Fakülte Kurulu, anabilim ve bilim 

dalları akademik kurullarının ortak kararları ile 2008 Yönetmeliği ve 2012 Yönergesinde tanımlanan 

süreçlerle belirlenmektedir.  

2012 de uygulanmaya baĢlanan yeni müfredat hazırlanırken, hem öğrenci, hem de öğretim 

üyelerinin geniĢ katılımları ile her dilim ve dikey öğrenme alanının amaç ve öğrenim hedefleri 

belirlenmiĢtir. (TS.1.4.1. Ek 1 ve TS.1.4.1. Ek 2) 

2008 Yönetmeliğine göre her Anabilim Dalından 1 temsilcinin katılımı ile Öğrenim 

Koordinasyon Kurulu oluĢturulur ve   her yıl her sınıftan baĢarı sırasına göre seçilen 1 öğrenci Fakülte 

Yönetim Kurulu tarafından Sınıf Program Sorumluları ile birlikte çalıĢmak üzere görevlendirilebilir. 

2008'den itibaren yapılan toplantılara öğrencilerin katılımları sağlanmıĢtır. 

(TS.1.4.1. Ek 3(a) ve TS.1.4.1. Ek 3(b))    

Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarında öğrencilerle ilgili konular görüĢülürken öğrenci 

temsilcilerine  yer verilmektedir. (T.S.1.4.1-Ek 4) 

 

G.S.1.1. Tıp fakültelerinin amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında meslek örgütleri toplum ve 

sağlık bakanlığının katkı ve görüĢleri alınmalıdır. 

    

1997 yılında “Nasıl Bir Hekim YetiĢtirmek Ġstiyoruz: Tıp Eğitimi Amaçlarının Belirlenmesi” 

adlı bir toplantı düzenlenerek Türk Tabipler Birliği Pratisyen Hekim Komisyonunun aktif katılımı 

sağlanmıĢtır (G.S.1.1.Ek 1 Sayfa 2) 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=266Misyon
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.1.4.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.1.4.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.1.4.1-Ek3a.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.1.4.1-Ek3b.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.1.4.1-Ek4.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.1.1-Ek.1.pdf
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1977 yılında Ġstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde Tıp Eğitimi Enstitüsü kurulduğunda bütün 

Tabip Odalarına gönderilen bir yazıyla eğitim programı oluĢturulmasında kullanılmak üzere en sık 

rastlanan sağlık sorunlarına iliĢkin bilgi istenmiĢtir (G.S. 1.1 Ek 2) 

 

T.S.1.5.  Eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında özerklik  

T.S.1.5.1. Tıp Fakülteleri yasal süreçleri tamamlamak koĢuluyla kendi eğitim programlarını 

belirlenen temel amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemek ve uygulamak konusunda 

özerkliğe sahip olmalıdır. 

 

Fakültemizde eğitim programının amaç ve öğrenim hedeflerini belirlemek, ders açmak, takvimi 

oluĢturmak ile ilgili karar almak yetkisi 2008 Yönetmeliği ile Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu, Öğrenim 

Koordinasyon Kurulu  ve Anabilim Dallarına, 2012 Yönergesi ile Dilim Kurulları ve Dönem 

Koordinasyon Kurullarına verilmiĢtir. Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu kararları Fakülte Kurulu 

nayından sonra  yasa gereği Üniversite Senatosuna sunulmakta, senatonun onayladığı kararlar 

uygulanmaktadır. Yasalar çerçevesinde, üniversite ve fakülte  eğitimi belirlemede özerktir. 

 

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.1.1-Ek.2.pdf
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2. EĞĠTĠM PROGRAMI 

 

T.S.2.1.      Eğitim programı modeli ve öğretim yöntemlerinin tanımlanması. 

T.S.2.1.1. Tıp fakülteleri eğitim programı modeli ve öğretim yöntemlerini mutlaka  

tanımlamalıdır 

      

Ġstanbul Tıp Fakültesinde eğitim programı modeli 2008 Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca 

integre sistem olarak tanımlanmıĢtır. Öğrenim Koordinasyon Kurulu mezuniyet öncesi eğitimin yatay 

ve dikey integrasyonunu sağlamakla sorumlu tutulmuĢtur. Ġntegrasyonun hazırlık sürecinde dilim 

kurullarının belirlenmesi, içerikler üzerinde uzlaĢıya varma çalıĢmaları bu yönetmelik uyarınca 

sürdürülmüĢtür. 2012 Yönergesi ile dilim sistemi temelinde tüm kurulların iĢlevleri ve ölçme 

değerlendirme süreci yeniden tanımlanmıĢ olup dilim temelli eğitime 2012-13 Ders yılında 

baĢlanmıĢtır.  (http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/021_2012itf.mezuniyet.oncesi.ogrenim.ve.sinav.yonergesi.pdf) 

 

Öğrenim yöntemleri ise 2008 Yönetmeliğinin 21. maddesinin  3. bendinde  tanımlanmıĢtır:  

"(3) Öğrenim; kuramsal ve uygulamalı dersler, ödevler, projeler, seminerler, probleme ve yeterliğe 

dayalı eğitim, hasta başı uygulamaları, poliklinik, yataklı servis, acil servis, laboratuar ve başka 

hastane/kuruluşlarda yapılan uygulamalarla sağlanır." 

2012 Yönetmeliği öğrenim yöntemlerini belirleme yetkisini Dilim ve Dönem Kurulları ile 

Dikey Koridor Koordinatörlüklerine vermiĢtir. 2012 Yılı 1. Dönemi için Dönem Koordinatörlüğünün 

belirlediği programda öğrenim yöntemleri kuramsal dersler, uygulamalı dersler, grup tartıĢmaları, saha 

gezisi olarak belirlenmiĢ ve ilan edilmiĢtir. (T.S.2.1.1- Ek 1) 

 

G.S. 2.1.Tıp fakülteleri programlarında öğrenci merkezli eğitim uygulamalarına yer vermelidir. 

       

Öğrenci merkezli uygulamalar Ġstanbul Tıp Fakültesinde eğitim programının temel yaklaĢımı 

olmamakla birlikte 1, 2, 4. ve 5. sınıflarda, ayrıca seçmeli derslerin büyük bölümünde öğrenci merkezli 

yaklaĢımlara yer verilmektedir. Dikey koridor kapsamındaki ĠletiĢim  ve Simüle Hasta Uygulamaları 

da öğrenci merkezli yaklaĢım temelinde yürütülmektedir.  

1. Dönemde yer alan “ĠletiĢim”, “Beslenme” ve “Öğrenme” uygulamaları öğrencilerin kiĢisel 

geliĢimlerini ve akademik baĢarılarını desteklemek amacıyla 2009 yılından bu yana öğrenim 

programında yer almaktadır (G.S. 2.1. Ek 1, G.S. 2.1. Ek 2 ve G.S. 2.1. Ek 3). Bu uygulamalar; küçük 

grup tartıĢmaları, oyunlar ve anketlerle öğrencinin kendi iletiĢim becerileri, öğrenme yaklaĢımı, 

beslenme alıĢkanlıkları ile ilgili farkındalık kazanmalarını ve 6 yıllık süreçte geliĢme sağlamalarını 

amaçlamaktadır.  

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/021_2012itf.mezuniyet.oncesi.ogrenim.ve.sinav.yonergesi.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.1.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.1-Ek3.pdf
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Ġstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof Dr. Selma 

Karabey'in yürütücülüğünde 2009 yılında tamamlanan 557/14082006 sayılı “Ġstanbul Üniversitesi 

Akran Eğitimi: Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı YaĢam Bilinci GeliĢtirilmesi Projesi” kapsamında 

öğrencilerden oluĢan bir eğitmen grubu, akranlarına "kendi sağlığımızı nasıl koruyalım?" temalı 

eğitimler vermiĢtir. Akrandan öğrenme temelindeki bu uygulamaya eğitmen olarak 34 öğrenci 

katılmıĢ, bu öğrenciler kendi akranları ya da çeĢitli yaĢlardaki çocuklardan oluĢan toplam 1800 kiĢiye 

bilgilendirme yapmıĢtır (G.S. 2.1. Ek 4)  

1. Dönemin ilk yarısında yer alan “Poliklinik Gözlemi ve TartıĢmaları”, öğrencilerin bireysel 

deneyimlerini ve sağlık hizmetinin sunulduğu ortama iliĢkin yapılandırılmıĢ gözlemlerini 45- 50 kiĢilik 

gruplar halinde tartıĢmalarına dayanan  uygulamalardır. 

2012 Yönergesi ile düzenlenen 1. Dönem programına bu yıl eklenen “Ağırlık, Boy, AteĢ, Nabız 

ve Tansiyon Arteriyel Ölçümü” uygulamaları da simüle hasta laboratuvarı olarak kullanılan odalarda, 

öğrencilerin deneyime dayalı öğrenmeleri temelinde düzenlenmiĢ uygulamalardır (G.S. 2.1. Ek 5). 

Yine 1. ve 2. yıl müfredatında yer alan seçmeli derslerin önemli bir bölümü öğrencilerin kendi 

öğrenme hedeflerini belirleyerek çalıĢmaya baĢladıkları, ödev ve sunumlarla öğrenme sürecine 

katıldıkları, değerlendirmede sürece katılımın  önde olduğu derslerdir (G.S. 2.1. Ek 6) 

2. sınıf 2. yarıyılında yer alan “Simüle Hasta Uygulaması” öğrencinin en az iki kez bir simüle 

hastadan anamnez aldığı, küçük grup içinde öğretim üyeleri ile görüĢerek geri bildirim verilen ve 

öğrenenin deneyimi temelinde yürütülen uygulamadır (G.S. 2.1. Ek 7) 

4. yıl Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları stajında yer alan “Kanıta Dayalı Tıp” uygulaması 

öğrencilerin iki- üç kiĢilik gruplar halinde belirledikleri bir tıbbi konuda kaynakları okuyup 

değerlendirdikleri ve bir sunum hazırladıkları çalıĢmadır (G.S. 2.1. Ek 8) 

4. yıl Halk Sağlığı Stajında öğrenciler 4-5 kiĢilik gruplar halinde ödev hazırlamakta ve elde 

ettikleri sonuçları staj grubuna sunmaktadır (G.S.2.1-Ek.9) 

5. sınıfta; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajında “Probleme Dayalı Öğretim” (PDÖ) oturumları 

(4 ayrı oturum, 4'er saatlik teorik, 4'er saatlik serbest çalıĢma) küçük grupların PDÖ senaryoları 

halinde düzenlenmiĢ vakaları ağırlıklı olarak tanı  ve tedavi yaklaĢımları çerçevesinde tartıĢtıkları 

öğrenme yaklaĢımı ile düzenlenmiĢtir (G.S.2.1 -Ek.10) 

Yine 5. sınıfta Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları stajı sırasında tüm öğrenci grubunu kapsamamakla 

birlikte, Prof. Dr. Gülbin Gökçay tarafından yürütülen “Bir Bilimsel Makalenin EleĢtirel Okunması” 

uygulaması da öğrenenin katılımının öne alındığı bir uygulamadır (G.S.2.1 -Ek.11) 

5. Sınıf Ġç Hastalıkları rotasyonunda Olgularla Ġç Hastalıkları uygulamaları da  tartıĢmalı 

oturumların yürütüldüğü bir öğrenme yaklaĢımı ile yürütülmektedir (G.S.2.1 -Ek.12) 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.1-Ek4.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.1-Ek7.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.1-Ek8.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.1-Ek9.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.1-Ek10.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.1-Ek11.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.1-Ek12.pdf
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     T.S.2.2.Tıp fakülteleri eğitim programının temel özelliklerini aĢamalara/yıllara göre mutlaka 

tanımlamalıdır. 

  

Ġstanbul Tıp Fakültesinde her dönem için temel özellikler 2008 Yönetmeliğinin 19. ve 21. 

maddelerinde (T.S.2.2.1-Ek.1) ve 2012 Yönergesinin 6. maddesinde tanımlanmaktadır.  

(1)  Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde öğrenim süreci her biri bir yıldan oluĢan altı dönemde tamamlanır: 

a) Birinci dönem, tıbbi bilimlere giriĢ dönemi, 

b) Ġkinci dönem, normal yapı ve fonksiyon dönemi,  

c) Üçüncü dönem, patolojik yapı ve fonksiyon dönemi,  

ç) Dördüncü dönem, klinik uygulama (Staj) dönemi I, 

d) BeĢinci dönem, klinik uygulama (Staj) dönemi II, 

e) Altıncı dönem, intörn hekimlik dönemidir. 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/021_2012itf.mezuniyet.oncesi.ogrenim.ve.sinav.yonergesi.pdf 

Program seçmeli ve zorunlu derslerden oluĢmaktadır. Her bir sınıfta yer alan temel baĢlıklar, 

kuramsal ve uygulamalı dersler ve kapsamları ilgili sınıfların ders kitapçıklarında ayrıntılı olarak 

belirlenerek öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bilgisine sunulmaktadır. 

1. Yıl Ders Programı:  Sayfa 11 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/954_1.sinif.pdf  

2. Yıl Ders Programı: Sayfa 53 

http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/953_2.S%C4%B1n%C4%B1f.pdf  

3. Yıl Ders Programı: Sayfa 9 

http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/953_3.S%C4%B1n%C4%B1f.pdf 

4. Yıl Rotasyon Programı: 

http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/953_4.S%C4%B1n%C4%B1f%20Rotasyon%20Tablosu.pdf 

5. Yıl Rotasyon Programı  

http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/953_5.S%C4%B1n%C4%B1f%20Rotasyon%20Tablosu.pdf 

6. Yıl Rotasyon Programı: Sayfa 23, 24, 25 

http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/953_6.S%C4%B1n%C4%B1f.pdf 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.2.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/021_2012itf.mezuniyet.oncesi.ogrenim.ve.sinav.yonergesi.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/954_1.sinif.pdf
http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/953_2.S%C4%B1n%C4%B1f.pdf
http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/953_3.S%C4%B1n%C4%B1f.pdf
http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/953_4.S%C4%B1n%C4%B1f%20Rotasyon%20Tablosu.pdf
http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/953_5.S%C4%B1n%C4%B1f%20Rotasyon%20Tablosu.pdf
http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/953_6.S%C4%B1n%C4%B1f.pdf
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Ġstanbul Tıp Fakültesi Müfredat Formlarında her bir yılda yer alan dersler  ve kredileri 

tanımlanmıĢtır (T.S.2.2.1.Ek 2)  

G.S.2.2.1.Tıp fakültelerinin eğitim programlarının her aĢamasında seçmeli programlar ve 

bağımsız çalıĢma saatleri belli bir oranda yer almalıdır. 

     

 Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde  seçmeli dersler 2010 yılından bu yana 1. ve 2. sınıf programında yer 

almaktadır. Öğrencinin biyopsikososyal bütüncül bir bakıĢ açısı kazanması ve kendi öğrenme 

çerçevesini çizmesine olanak sağlayacak biçimde temel ve sosyal içerikli olarak düzenlenmektedir. 

Her ders 1 krediliktir (1 AKTS). Seçmeli derslerin ders izlence formları (G.S. 2.2.1-Ek 1) klasörü içinde 

toplu olarak yer almaktadır. Öğrenciler ilgi alanlarına göre her yarıyılda 2 ders seçerler. Seçmeli 

derslerin konu baĢlıkları ve yürütüldüğü derslikler duyurulmaktadır. 

       http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/954_1.sinif.pdf 

(http://www.istanbul.edu.tr/itf/itfogrenci/attachments/012_secmeli.derslerin.amfi.programi.pdf) 

6. sınıfta  1 ay süreli seçmeli bir staj yer almaktadır.  

http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/953_6.S%C4%B1n%C4%B1f.pdf 

2012 Yönergesinde seçmeli ders ve stajların tüm sınıflara yaygınlaĢtırılması hedeflenmiĢtir. ( 4. 

madde,“o“bendi).  

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/021_2012itf.mezuniyet.oncesi.ogrenim.ve.sinav.yonergesi.pdf    

G.S.2.2.2.Tıp fakültelerinin eğitim programlarının her aĢamasında seçmeli programlar ve 

bağımsız çalıĢma saatleri belli bir oranda yer almalıdır.  

 

Her dönemde farklı saatlerde serbest çalıĢma saatleri ile öğrencilerin kendilerine vakit 

ayırmaları sağlanmaktadır. 1.Dönemde toplam ders saati süresinin yüzde 13‟ü,  2. Sınıfta yüzde  

23‟ü, 3. sınıfta yüzde 31‟i, 4. sınıfta yüzde 10‟u, 5. sınıfta yüzde 24‟ü serbest çalıĢma olarak 

ders programında tanımlanmıĢtır. (G.S. 2.2.2  -Ek.1)  

 

T.S.2.3.   

T.S.2.3.1. Eğitim programının topluma yönelik/topluma dayalı özellikleri: Tıp fakülteleri eğitim 

programını mutlaka toplumun öncelikli sağlık sorunlarını içerecek Ģekilde kurgulamalıdır. 

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi eğitim programı toplumun sağlık gereksinimlerini göz önünde 

bulundurmakta ve en sık görülen morbidite ve mortalite nedenleri ile çözümleri müfredatta ele alınıp 

iĢlenmektedir.  

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde 1977 yılında Güngör Ertem‟in baĢkanlığında Tıp Eğitimi AraĢtırma 

Enstitüsü kurulduğunda tüm Tabip Odalarına yazılar gönderilerek Enstitünün amaç ve faaliyetleri 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.2.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.2.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/954_1.sinif.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/itfogrenci/attachments/012_secmeli.derslerin.amfi.programi.pdf
http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/953_6.S%C4%B1n%C4%B1f.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/021_2012itf.mezuniyet.oncesi.ogrenim.ve.sinav.yonergesi.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.2.2-Ek1.pdf
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belirtilmiĢ, bunların halk sağlığına dönük olarak verimli ve etkin yürütülmesine, özellikle sağlık 

sorunlarımızın öncelikleri doğrultusunda hekim yetiĢtirmeye yönelik görüĢ paylaĢımı istenmiĢtir.  

(T.S. 2.3.1-Ek-1)       

Tıp Eğitimi AraĢtırma Enstitüsü‟nün adı daha sonra Tıp Eğitimi AraĢtırma ve Uygulama 

Merkezi‟ne dönüĢtürülmüĢ ve 1997 yılından bu yana yapılan tüm Genel Kurullarında Türkiye Ġstatistik 

Kurumunun Sağlık Ġstatistikleri verileri tartıĢılmıĢ ve öncelenmiĢtir.  

         2004 yılında yapılan Ġstanbul Tıp Fakültesi Müfredatının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ile 

Uyumluluğunu Belirleme ÇalıĢması ile mezuniyet öncesi müfredatın ÇEP ile uyumluluğu gösterilmiĢ, 

ÇEP tarafından belirlenmiĢ olan en sık rastlanan ve en yüksek morbidite ve mortaliteye neden olan 

sağlık sorunlarının müfredatta yer aldığı doğrulanmıĢtır (T.S 2.3.1 Ek 2). 

          Müfredatın integrasyonu için 2009‟dan bu yana yürütülen çalıĢmalarda  Ege Tıp Fakültesinin 

Tıp Fakültesi Eğitim Programı Geliştirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi Çalışması’nın 

verileri değerlendirilmiĢtir. Bu çerçevede belirlenen gereksinimlere dayanarak,  2. sınıfa 2010 yılından 

baĢlayarak Bel ağrısı, Anemi, BaĢ ağrısı, Beslenme, Stres ve Epilepsi Modülü, 3. Sınıfa Nefes Darlığı, 

Diyabet, AĢı ve Koruyucu Hekimlik, Ateroskleroz, Tiroid ve Acil Karaciğer Nakli  (Akut Hepatit B 

den karaciğer nakline giden vaka tartıĢması)   modülleri eklenmiĢtir.                                   

        Ayrıca, Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından 1. sınıfta 21 saat süreyle “Halk Sağlığına GiriĢ” 

dersleri, 4. sınıfta altı grup halinde 77 saat süreyle “Halk Sağlığı” dersleri, ödev çalıĢmaları ve alan 

gezileri yapılmaktadır.  

Yine 1. sınıf öğrencilerine “Sağlığın sosyal belirleyicileri”,“Ġyi Hekim Olmak”, “Okulda 

Sağlık, Toplumda Sağlık”, “Engelli YaĢam” *Üreme Sağlığı”  konulu seçmeli dersler yürütülmektedir. 

(T.S.2.3.1-Ek-3) 

Altıncı sınıf öğrencileri ise bir hafta katılımlı eğitim yöntemleri ile kurs Ģeklinde yürütülen 

kuramsal eğitimi takiben Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve acil dahiliye rotasyonlarını 

içeren sekiz haftalık uygulamalı eğitim almaktadırlar.  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları stajlarında sağlam çocuk takibi, ve çocukluk çağı aĢı 

uygulamalarına özellikle yer verilmekte ve öğrenciler bu konularda bilinçlendirilmektedir. 

 

G.S.2.3.1.Tıp fakülteleri tıp eğitimi süresince eğitim etkinliklerinin bir kısmını üçüncü basamak 

dıĢındaki sağlık kurumlarında ve toplum içinde gerçekleĢtirmelidir. 

         

Topluma-dayalı eğitim esasına dayanarak, 1. ve 2. sınıf öğrencilerini hasta ile buluĢturmak, 

ülkemiz koĢulları ile tanıĢtırmak amacı ile 1. ve 2. sınıflarda 2 haftalık zorunlu yaz stajı uygulamaları 

yapılmaktadır. (G.S.2.3.1-Ek-1) 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.3.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.3.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.3.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.3.1-Ek1.pdf
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Aile Hekimliği Seçmeli Dersinde öğrencilerin bir Aile Sağlığı Merkezi‟ni ziyaret etmeleri ve 

gözlemlerini rapor etmeleri istenmektedir. (G.S.2.3.1-Ek 2) 

4. sınıfta Halk Sağlığı stajında çevre gezileri yapılmaktadır. (G.S.2.3.1-Ek 3) 

5. sınıfta Adli Tıp stajı sırasında öğrenciler  “Otopsi Uygulaması” amacı ile 2 gün Yenibosna 

ÇobançeĢme‟deki Adli Tıp Kurumu BaĢkanlığı‟na götürülmektedir. (G.S.2.3.1-Ek 4) 

Ġnternlik döneminde Kırsal Hekimlik ve Toplum Hekimliği Eğitim Programı çerçevesinde 

Sağlık Bakanlığı ile Ġstanbul Üniversitesi arasında yapılan iĢbirliği protokolü doğrultusunda kırsal ve 

Ģehir tipi Toplum Sağlığı Merkezinde uygulama yapılmaktadır. Öğrenciler kırsal alandaki Silivri, 

Büyük Çekmece, Kemerburgaz, Sarıyer, Pendik, Beykoz Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve kentsel 

alandaki Zeytinburnu, Bağcılar, Fatih, BeĢiktaĢ, Bakırköy, Kadıköy, Üsküdar Toplum Sağlığı 

Merkezlerinde sağlık hizmetlerinin yönetimine yönelik uygulamalara katılmaktadırlar. (G.S.2.3.1-Ek 5) 

           Yine Sağlık Bakanlığı ile Ġstanbul Üniversitesi arasında yapılan iĢbirliği protokolü 

doğrultusunda Silivri, Büyük Çekmece, Kemerburgaz, Zeytinburnu, Bağcılar, Fatih, Beykoz, BeĢiktaĢ, 

Bakırköy, Sarıyer, Pendik, Kadıköy, Üsküdar ilçelerindeki 25 Aile Sağlığı Merkezinde 80 gönüllü Aile 

Hekimi ile birlikte uygulamalara katılmaktadırlar. Silivri ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile 

Sağlığı Merkezlerindeki uygulamalar intörn doktorların tercihleri doğrultusunda yatılı (Ġstanbul 

Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Binalarında) ya da gidip-gelmeli 

yapılmaktadır. Ġntern doktorlar her Pazartesi Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nden Ġstanbul Üniversitesi 

Rektörlüğü‟nce sağlanan otobüs ile Silivri‟ye götürülmekte ve her Cuma öğleden sonra tekrar 

fakültemize getirilmektedir  (G.S.2.3.1-Ek-5) 

 

T.S 2.4. Eğitim programlarında bilimsel yöntem ve ilkeler ile kanıta dayalı tıbba yer verilmesi  

TS.2.4.1. Tıp fakülteleri eğitim programları mutlaka analitik, eleĢtirel düĢünmeyi 

geliĢtirecek, bilimsel yöntemlerini içerecek Ģekilde planlanmalıdır.  
 

           

Eğitim programımızda bilimsel yöntem ve ilkeler, eleĢtirel düĢünme yaklaĢımları  farklı yıllara 

programlanmıĢ bulunan dersler ve seminerler yolu ile yer almaktadır. Ġlk üç yılda öğrencilere, Ġyi 

Hekimlik Uygulamaları, Biyoistatistik, AraĢtırma Planlanması, Tıpta Bilgisayar Ve E-Tıp dersleri 

verilmektedir. 4. yılda “Klinik Biyoistatistik” dersleri Biyoistatistik Anabilim Dalı‟nca verilmektedir. 

Yine, 4. sınıfta Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları stajında kanıta dayalı sunumlar yaptırılmakta, 5. sınıfta 

Akılcı Ġlaç Kullanımı eğitimleri verilmektedir. (T.S 2.4.1-Ek-1)   

        Ayrıca, Ġstanbul Tıp Fakültesi bünyesi içinde yer alan Deneysel Tıp AraĢtırma ve Uygulama 

Merkezinde, öğrencilerin araĢtırma yapmaları teĢvik edilmektedir. Öğrenciler isteğe bağlı olarak 

araĢtırma projelerine katılmaktadır. Bu kapsamda 25 yıldır devam eden ve uluslararası katılımla 

gerçekleĢen Öğrenci Bilimsel AraĢtırma Kongresi düzenlenmektedirler (T.S.2.4.1-Ek 2). Sorumlu 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.3.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.3.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.3.1-Ek4.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.3.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.3.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.4.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.4.1-Ek2.pdf
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öğretim görevlisi yıllar içinde değiĢmekte olup en son Prof. Dr. Tevfik Ecder bu görevi 

sürdürmektedir.  

http://www.itf.istanbul.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1175&Itemid=52 

 

           Ayrıca her Anabilim Dalı ve bilim dalında öğrencilerin katılabileceği klinik ve deneysel 

araĢtırma projeleri yürütülmektedir. Bu projeler kimi zaman uluslararası toplantılarda da 

sunulmaktadır. (T.S.2.4.1-Ek 3) 

 

G.S. 2.4.1.Tıp fakülteleri eğitim programlarında kanıta dayalı tıp uygulamalarına yer                      

vermelidir.  

 

 Öğrencilerimizin eğitim döneminde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları stajında bir adet seminer 

hazırlayıp sunması istenmektedir. Bu uygulamada, her öğrencinin kendi istediği alanda danıĢman 

öğretim üyesi ile belirlediği bir konuyu güncel literatürler ıĢığında incelemesi, yorumlaması ve 

seminer Ģeklinde hazırlayıp sunması gerekmektedir. Böylece öğrencinin konuyu kanıtlarıyla inceleme, 

literatürü yorumlayarak sentez yapma, önemli noktalarıyla sunacak hale getirme becerisini kazanması 

amaçlanmaktadır.  

           Bunlara ek olarak, öğrencilerimiz bilimsel düĢünme ve araĢtırma yöntemleri konusunda 

deneyim kazanabilmeleri amacı ile oluĢturulan seçmeli derslerde yer alan araĢtırma projelerine ve 

kongre-sempozyum vb eğitim etkinliklerine katılabilmektedirler.(T.S.2.4.1-Ek 1)   

           5. Yıl Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları rotasyonunda Prof. Dr. Gülbin Gökçay tarafından bir 

bilimsel makalenin eleĢtirel okunması için, tüm öğrencileri kapsayamamakla birlikte, uygulamalı bir 

çalıĢma yürütülmektedir (G.S.2.4.1-Ek 1). 

  

2.5. Eğitim programının entegrasyonu   

T.S.2.5.1. Tıp fakülteleri eğitim programlarında dikey ve yatay entegrasyonu mutlaka  

sağlamalıdır. 

      

      2008 yönetmeliği uyarınca eğitimde yeniden yapılanma çalıĢmaları, 2009 yılından baĢlayarak 

yoğun bir toplantılar dizisiyle yürütülmüĢtür. Uygulanacak olan her dilim için, o dilime katılacak olan 

Anabilim Dalları‟ndan, öğretim üyelerinin görevlendirilmeleri istenmiĢtir  

(T.S 2.5.1 Ek 1a ve T.S 2.5.1 Ek 1b).  

Bu yöntemle oluĢan dilim kurulları, hem klinik hem de temel bilimler öğretim üyelerinden oluĢmuĢ ve 

ilgili organ sistemi ya da tema açısından 6 yıllık programın tümünü oluĢturmak üzere görev yapmıĢ, 

böylece dikey integrasyon için temel bakıĢ açısı sağlanmıĢtır. OluĢturulan her dilim için, biri Temel 

http://www.itf.istanbul.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1175&Itemid=52
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.4.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.4.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.4.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.5.1-Ek1a.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.5.1-Ek1b.pdf
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Bilimler, diğeri de Klinik Bilimler‟den olmak üzere iki dilim Koordinatörü atanmıĢtır. Uygulanacak 

olan yeni eğitim sistemi‟ne yönelik olarak, yeni bir yönerge düzenlenmiĢtir (Ġstanbul Üniversitesi 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesi 2012) (T.S.2.5.1-Ek 2 ). 

         2012-2013 Öğrenim yılında baĢlayan öğrencilerimiz bu yönetmeliğe tabidir. 1. yıl Öğretim 

programımızda, dilim koordinasyonuna ek olarak, Haftadan Kliniğe Yansımalar derslerinde temel 

bilimler derslerinin klinik bilimlerle dikey olarak bütünleĢmesi hedeflenmiĢtir (2012-2013 Birinci Yıl 

Öğretim ve Sınav Programı sayfa 11) (T.S.2.5.1-Ek 3). 

       2. ve 3. yıl için dilim sistemine dönük olarak temel öğrenim çatısı oluĢturulmuĢ, (TS 2.5.1 Ek 4) 

takvime yerleĢtirilmiĢ ve geniĢ katılımlı iki toplantı ile tüm AD baĢkanlarının, Dilim Kurul ve 

Koordinatörlerinin dikkatine sunulmuĢtur. (T.S.2.5.1-Ek 5)   

        Klinik dönem stajlarının daha derinlemesine entegrasyonu için çalıĢmalar sürdürülmektedir. 

         2012-2013 Öğrenim yılından önce Fakülte‟mizde eğitim görmeye baĢlayan öğrencilerimiz ise 

farklı bir yönetmeliğe tabidir (Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Eğitim – Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği 2008). Bu öğrencilerimiz için, „Eğitimde yeniden yapılanma çalıĢmaları‟ çerçevesinde, 

ikinci sınıf programı, organ sistemleri gözetilerek anabilim dallarının ortak konu baĢlıklarının eĢ 

zamanlı hale getirilmesi için azami dikkat gösterilmiĢtir. (T.S 2.5.1 Ek 6)   

         Temel Bilimler derslerinin klinik deneyimlerle bütünleĢtirilerek dikey integrasyonu sağlamak 

amacıyla „modül dersleri‟ multidisipliner olarak uygulanmaktadır. 2. sınıflar için, Güz yarıyılında, „Bel 

ağrısı‟, „Anemi‟, „YaĢamın Kıyısında‟ ve „Can Boğazdan Gelir‟ modülleri gerçekleĢtirilirken, Bahar 

yarıyılında ise „Stres‟, „BaĢ Ağrısı‟, „Epilepsi‟ ve „Ben Sen O‟ modülleri uygulanmaktadır. (2012-2013 

Ġkinci Yıl Öğretim ve Sınav Programı sayfa 6) (T.S.2.5.1-Ek 6)  

 2. yıl Öğretim programımızda, modül derslerine ek olarak, 1. sınıf ders programı‟nda da yer 

alan, Haftadan Kliniğe Yansımalar dersleri yer almaktadır. (2012-2013 Ġkinci Yıl Öğretim ve Sınav 

Programı‟nda, bu dersler, fosforlu kalemle boyanarak belirtilmiĢtir) (T.S.2.5.1-Ek 7)  

       3. sınıflar için gerçekleĢtirilen „Multidisipliner Modül Dersleri‟ kapsamında , güz Yarıyılında, 

„Nefes Darlığı‟, „Tıp Terimlerinin Etimolojik ve Mitolojik Kökenleri‟, „Diyabet‟ ve „Tıp Felsefesi‟ 

modülleri gerçekleĢtirilirken, bahar yarıyılında ise „Koruyucu Tıp ve AĢı‟, „Ateroskleroz‟, „Tiroid‟ ve 

„Acil Karaciğer Nakli‟ modülleri bulunmaktadır (2012-2013 Üçüncü Yıl Öğretim ve Sınav Programı 

sayfa 34-36) (T.S.2.5.1-Ek 8)  

       4. sınıfta ise ders kümeleri organize edilirken, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji derslerinin, 

Ġç Hastalıkları ve Kardiyoloji ile aynı kümede yer alması sağlanmıĢtır. (2012-2013 Dördüncü Yıl 

Öğretim ve Sınav Programı sayfa 2-15) (T.S.2.5.1-Ek 9)  

        5. sınıfta da yine Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji dersleri, Ġç Hastalıkları ve Ġnfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ile aynı kümede yer almaktadır. 5. sınıfta diğer ders kümeleri de 

organize edilirken; birbiriyle yakın iliĢkisi olan disiplinlerin eğitimlerinin bir arada olmasına özen 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.5.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.5.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.5.1-Ek4.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.5.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.5.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.5.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.5.1-Ek7.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.5.1-Ek8.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.5.1-Ek9.pdf
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gösterilmiĢtir (Nöroloji ve NöroĢirurji, Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi, Klinik Kardiyoloji, Kalp ve 

Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları) (2012-2013 BeĢinci Yıl Öğretim ve Sınav 

Programı sayfa X) (T.S.2.5.1-Ek 10) 

        Öğrencilere dikey bir süreç  içinde hekimlik becerilerini kazandırmak için, birinci sınıfta 

“poliklinik ziyaretleri”, “ateĢ, boy, ağırlık, nabız ve arteryel tansiyon ölçümleri”  ve dönem sonunda 

“yaz dönemi stajı”, 2. sınıfta “hasta simülasyon programları”, “beceri uygulamaları”,  3. sınıftan 

itibaren “klinik uygulamalar” yürütülmekte ve 6. yıldaki intörnlük dönemi ile öğrenciler maketler ve 

simüle ortamlardan baĢlayıp pekiĢtirme ve geliĢtirme basamakları ile gerçek hastada uygulamaları 

yapabilecek bir düzeye ulaĢmaktadır  ( Bkz. Ġlgili ders programları).  

       

      DavranıĢ bilimleri, 1. Dönem, 1. Dilim içinde 20 saat kuramsal, 2 saat uygulamalı; 2. sınıf 

Beceri Laboratuvarı kapsamında “Hasta Hekim ĠletiĢimi” uygulaması olarak öğrenci baĢına  4 saat; 5. 

sınıf Psikiyatri stajında “Hasta Hekim ĠletiĢimi” baĢlığı ile 2 saat uygulamalı çalıĢma ve 6. sınıf 

Psikiyatri rotasyonunda “Zor Hasta ile ĠletiĢim” baĢlığı ile  2 saat uygulamalı çalıĢma olarak 

müfredatta yer almaktadır. (Bkz ilgili ders programları) 

          3. Sınıf Modülleri arasında yer alan “Tıp Felsefesi” ve “Tıbbi Terimlerin Etimolojik ve 

Mitolojik Kökenleri” baĢlıklı modüller sosyal bilimlerle sağlık bilimleri arasındaki bütünleĢtirmeyi 

sağlamak üzere müfredatta yer alan zorunlu derslerdir. (Bkz Ġlgili ders programları). 

 Etik Hukuk alanı, Dikey Koridor Uygulamaları içinde özgül bir alan olarak tanımlanmıĢ,  2012 

Yönergesi ile yeniden düzenlenmiĢtir. 1. Dönem 1. Dilimde 16 saatlik bir giriĢi izleyerek 2. sınıf 

programında grup tartıĢmaları ve film gösterimleri ile yürütülecek uygulamalar, 4 ve 5. Sınıflarda her 

staj içine yerleĢtirilmiĢ olgu tartıĢmaları biçiminde yürütülecek bir program öngörülmektedir 

(G.S. 2.5.1.Ek 1). 

 2008 Yönetmeliğine tabi olan öğrencilerin programında Tıbbi Etik 3. Yıl Bahar yarıyılında 1 

Kredilik bir ders olarak yer almaktadır (G.S. 2.5.1.Ek 2 ve G.S. 2.5.1 Ek 3). 

 Adli Tıp Stajı 5. Sınıf rotasyonları içinde 3 haftalık bir staj olarak yer almaktadır  

(G.S.2.5.1-Ek.4.) 

 

 

 

 

G.S.2.5.1.Tıp fakülteleri eğitim programlarının tüm aĢamalarında, davranıĢ ve sosyal  

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

iliĢkin uygulamalar yer almalıdır. 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.5.1-Ek10.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.5.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.5.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.5.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.5.1-Ek4.pdf
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G.S.2.5.2.   Tıp fakülteleri eğitim programları, öğrencilerin tıp  eğitiminin  erken dönemlerinde 

hasta ve toplumun sağlık sorunlarıyla karĢılaĢmasını sağlamalıdır.  

 

        1. Dönem uygulama programlarında yer alan  Poliklinik Ziyaretleri,  1 ve 2. sınıf yaz stajları ile 

öğrenciler sağlık hizmeti sunum ortamları ile tanıĢtırılmaktadır.  (G.S 2.3.1.Ek 1 ve Birinci Sınıf ders 

programı)  

       1. Dönem 1. Dilimdeki Halk Sağlığı dersleri de sağlığa toplumsal boyuttan bakıĢı sağlamak 

üzere yapılandırılmıĢtır (1. Sınıf Birinci Dilim Ders programı). 

       1. Dönemde yer alan seçmeli Aile Hekimliği dersinde de öğrencilerin bir Aile Sağlığı 

Merkezini ziyaret ederek gözlemlerini rapor etmeleri istenmektedir. (G.S 2.3.1.Ek 2) 

  

2.6. …..Eğitim programının ulusal çekirdek müfredata uygunluğu  

T.S.2.6.1……Tıp fakülteleri,  eğitim programlarında fakültenin kurumsal hedefleri ve 

önceliklerinin yanı sıra ulusal çekirdek müfredata (ÇEP) uygunluğu mutlaka sağlamalıdır. 
 

 

  

Ġstanbul Tıp Fakültesi müfredatı 2004 yılında Tıp Eğitimi AraĢtırma Uygulama Merkezinin 

Yönetim Kurulu üyelerinden  Prof. Dr. AyĢen Bulut‟un koordinatörlüğünde yürütülen çalıĢmayla tüm 

Anabilim Dallarına gönderilen formlar yoluyla hastalık durum semptomlar, B1 ve B2 grubu beceriler 

ve tutum içeriği ile ÇEP‟e uygunluk açısından değerlendirilmiĢ ve sonuçlar bir tablo ile derlenmiĢtir. 

Bu çalıĢma sonucu müfredatta ÇEP‟te yer alan baĢlıklardan sadece tıbbi bir makale yazabilme 

becerisinin yer almadığı görülmüĢ, 2. sınıf için beceri uygulamaları kapsamında Tıbbi Kompozisyon 

Yazımı uygulamalı çalıĢması 2005 yılından baĢlayarak müfredata eklenmiĢtir 

(T.S. 2.6.1 Ek 1). 

 

2.7. Öğrenciyi mezuniyet sonrası eğitim ve çalıĢma koĢullarına hazırlama.  

T.S.2.7.1.Tıp fakülteleri eğitim programları öğrenciyi mezuniyet sonrası eğitim ve çalıĢma 

koĢullarına hazırlamalıdır. 

  

Ġstanbul Tıp Fakültesi müfredatı bir bütün olarak öğrencileri mesleki yaĢamları için 

hazırlamaktadır. 

Özellikle 6. yıl,  intörnlük dönemi, bu açıdan en yoğun birikimin sağlandığı aĢamadır. Bu yılda 

öğrenciler mezuniyet öncesi son tekrarlar  ile anamnez, fizik muayene, basit ve ileri düzey laboratuar 

tetkiklerinin istenmesi ve yorumlanması, ayırıcı tanı, invaziv giriĢimlerin planlanarak 

değerlendirilmesi,  gerekli konsültasyonların yapılması, hasta takibi konularında eğitilirler; vizitlere ve 

bilimsel toplantılara katılmaları beklenir. Öğrenciler bizzat hasta takibi yaparak sistemin parçası gibi 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.3.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.3.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.6.1.Ek1.pdf
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çalıĢırlar. Ayrıca “Hekimliğe Merhaba” adlı bir program düzenlenerek pratik bilgiler verilmekte, hasta 

baĢında yalnız kaldıklarında ne yapacakları tartıĢılmaktadır.  

Ġntörnlük döneminde Kırsal Hekimlik ve Toplum Hekimliği Programı kapsamında Sağlık 

Bakanlığı ile Ġstanbul Üniversitesi arasında yapılan iĢbirliği protokolü çerçevesinde kırsal ve Ģehir tipi 

Toplum Sağlığı Merkezlerinde uygulama yapılmaktadır. Öğrenciler Silivri, Büyük Çekmece, 

Kemerburgaz, Sarıyer, Pendik, Beykoz ilçelerindeki Toplum Sağlığı Merkezlerinde kırsal alandaki 

sağlık hizmetlerinin yönetimine yönelik uygulamalara katılırken, Zeytinburnu, Bağcılar, Fatih, 

BeĢiktaĢ, Bakırköy, Kadıköy, Üsküdar ilçelerindeki 17 Toplum Sağlığı Merkezinde ise kentsel 

alandaki sağlık hizmetlerinin yönetimine yönelik uygulamalara katılmaktadırlar.  

Yine Sağlık Bakanlığı ile Ġstanbul Üniversitesi arasında yapılan iĢbirliği protokolü 

doğrultusunda Silivri, Büyük Çekmece, Kemerburgaz, Zeytinburnu, Bağcılar, Fatih, Beykoz, BeĢiktaĢ, 

Bakırköy, Sarıyer, Pendik, Kadıköy, Üsküdar ilçelerindeki 25 Aile Sağlığı Merkezinde, gönüllü 80 

Aile Hekimi ile birebir uygulamalara katılmaktadırlar. Silivri ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile 

Sağlığı Merkezlerindeki uygulamalar intörn doktorların tercihleri doğrultusunda yatılı (Ġstanbul 

Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Binalarında) ya da gidip-gelmeli 

yapılmaktadır. Yatılı kalan internler her Pazartesi Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nden Ġstanbul Üniversitesi 

Rektörlüğü‟nce sağlanan otobüs ile Silivri‟ye götürülmekte ve her Cuma öğleden sonra geri 

getirilmektedir.  

12 haftalık Ġç Hastalıkları Rotasyonunda Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, 

Gastroenterohepatoloji, Genel  Dahiliye, Nefroloji, Romatoloji ve Hematoloji Bilim dalları ile 

Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalların‟daklinik uygulamalarda aktif olarak yer 

almaktadırlar. Öğrenciler, bu süreçte hastaların anamnezini almakta, fizik muayene yapmakta, gerekli 

laboratuar incelemelerinin, konsültasyonların yapılmasını izlemekte, bütün bu bulguları ve hastalara 

iliĢkin günlük gözlemlerini kayda geçirmektedirler. Öğretim üyesi ile birlikte yapılan vizitlerde 

hastalarını kendileri sunmakta ve bilim dalının düzenlendiği bilimsel toplantılara katılmaktadırlar. 

Ayrıca klinikte ve Ġç Hastalıkları Acil Polikliniğinde nöbet tutmakta ve nöbetin ertesinde yapılan Acil 

Vaka TartıĢması toplantısına katılmaktadırlar. 

Cerrahi rotasyonunda Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Acil Cerrahi Birimi ile Ortopedi ve 

Travmatoloji Anabilim Dalını kapsayan 8 haftalık  bir program yapılmaktadır. Genel Cerrahi Anabilim 

Dalında servislerde ve Transplantasyon Ünitesi‟nde çalıĢmaktadırlar. Bu dönemde vizitlere katılmakta, 

kat nöbetleri tutmakta ve sorumlu oldukları yatakların anamnez alınması, dosya hazırlanması, ameliyat 

asistansı, pansuman ve tedavi gibi her türlü sorumluluğunu görevli asistan ile birlikte almaktadırlar.  

Acil Cerrahi Biriminde çalıĢırken kendilerine verilen hastaların bakım ve tedavilerini 

yapmakta, tanısal incelemeler (anjiografi, ekokardiyografi, endoskopi, vb.) sırasında hastaya eĢlik 

etmekte, vizitlere katılmakta, hastanın ameliyata alınması durumunda, vakaya asiste etmektedirler.   
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Bu Ģekilde hastanın takibinde aktif rol almakta ve vakaya her yönüyle hakim olmaktadırlar. Öğrenciler 

bu staj boyunca Acil Cerrahi Servisi‟nin poliklinik (ana nöbet yeri), yoğun bakım ve servisinde tutulan 

nöbetlerde politravmalı ve acil cerrahi problemleri olan hastaların takip ve tedavisi konusunda eğitim 

almakta; acil hasta müĢahade ve epikriz formlarının doldurulması, tıbbi rapor düzenleme, pansuman ve 

sargı, intramüsküler ve intravenöz enjeksiyon, serum hazırlanması ve takılması, lokal anestezi, küçük 

cerrahi giriĢim (cut down, plevra ve karın ponksiyonu, drenaj ve sütür, arteryel kan gazı alınması), 

ameliyat asistansı ve postoperatif hasta takibi uygulamaları yapmaktadırlar.  

        Ortopedi ve Travmatoloji Diliminde servis, poliklinik ve acil poliklinikte acil hasta müĢahade 

ve epikriz formlarının doldurulması, tıbbi rapor düzenleme, pansuman ve sargı, intramüsküler ve 

intravenöz enjeksiyon, serum hazırlanması ve takılması, lokal anestezi, alçı atel, sirküler alçı  

yapılması, küçük cerrahi giriĢim (yara debridmanı, yara takibi, primer ve sekonder sütür, ponksiyon) 

uygulamalarında çalıĢmaktadırlar. 

            Doğum Diliminde Doğum Kliniği dıĢında Semiha ġakir Doğumevi ile Zeynep Kamil Kadın ve 

Çocuk Hastalıkları Hastanesi‟nde ikiĢer haftalık rotasyon yapılmaktadır. Servislerde çalıĢan öğrenciler, 

birlikte çalıĢmak üzere yanında görevlendirildikleri uzmanlık öğrencisine, yatacak hastaların 

müĢahedelerinin alınmasında, laboratuar analizlerinin yapılmasında, bilimsel toplantılardaki vaka 

takdimlerinde, hasta tedavilerinde, ameliyatlarda veya diğer müdahalelerde, pansuman ve dikiĢ 

almalarda, hasta çıkıĢ iĢlemlerinde yardım etmekte ve onların denetiminde bilfiil çalıĢmaktadırlar. 

Gerek Fakülte Kliniği, gerekse bağlantılı hastanelerdeki çalıĢma süresi içinde her öğrenci zorunlu 

olarak en az 10 doğum yaptırmaktadır. Öğrenciler servis Ģefinin veya uygun gördüğü hekimin gözetimi 

altında Jinekolojik ve Obstetrik olgulara (ameliyatlar, endoskopik giriĢimler, doğum epizyotomi, 

antenatal, intrapartum ve postpartum hasta bakımı, vizitler), bilimsel toplantılara, seminerlere, vaka 

tartıĢmalarına katılmaktadırlar. 

           Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Diliminde kura ile belirlenen bir bilim dalında, bir asistana bağlı 

olarak ve bir öğretim üyesinin sorumluluğunda çalıĢmaktadırlar. Her intern, kendisine verilen 

hastalarda öykü alma, fizik muayene, hasta  dosyasının yazılması, aile ağacının çizilmesi, laboratuar ve 

röntgen incelemelerinin yerine getirilmesi, sıvı elektrolit tedavisinin düzenlenmesi, EKG çekme ve 

yorumlama, aĢılama, glukometre ile kan Ģekeri ölçümü, insülin uygulaması, IM enjeksiyon yapma, 

idrar tahlili yapma ve yorumlama, akciğer grafisini değerlendirme, nazogastrik sonda takma, mide 

yıkama, hava yolu açıklığını sağlama, damar yolu  açma, tedaviyi planlama, yapılan iĢlemler ve 

sorunlar hakkında hasta ve ailesini bilgilendirme, vizitlerde hastanın takdim edilmesi, hasta 

çıkıĢlarında epikriz yazılması gibi iĢlemleri uygulamaktadırlar. 

           Psikiyatri Diliminde intern doktorların klinikteki uygulamalara aktif olarak katılmaları, hasta 

sorumluluğu üstlenmeleri amaçlanmakta ve staj sonunda toplumda sık görülen psikiyatrik sorunları 

tanıyabilmeleri, durumun taĢıdığı riski ölçebilmeleri, genel pratisyen düzeyinde tedavisini 
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düzenleyebilmeleri ya da tedavi için hastayı ne Ģekilde yönlendireceğini öğrenmiĢ olmaları 

hedeflenmektedir (T.S.2.7.1.-Ek 1) 

 2012- 2013 Öğrenim Yılından itibaren intörnlük döneminin baĢında sağlık çalıĢanının sağlığını 

koruma ve tedavi uygulamaları için (anjiyokat takma, serum uygulama, intravenöz tedavi)  beceri 

geliĢtirme hedefi ile  uygulamalı bir eğitim programına baĢlanmıĢtır. (T.S 2.7.1- Ek 2) 

            Diğer taraftan Ġstanbul Tıp Fakültesi mezunlarının Tıpta Uzmanlık Sınavında baĢarıları 

kayıtlara geçmiĢtir (Türkiye‟deki tüm tıp fakülteleri ele alındığında sınava giren mezun sayısı ve sınav 

sonrası yerleĢen mezun sayısı en yüksek tıp fakültesi, Ġstanbul Tıp Fakültesi‟dir  

(T.S.2.7.1- Ek 3 ve T.S.2.7.1- Ek 4). 

 

 

        1. sınıfta yer alan ”Tıp Fakültesinde Nasıl ÇalıĢalım” uygulaması, “Öğrenci Bilimsel AraĢtırma 

Kolu Seminerleri” ve 6. Sınıf‟ta“Hekimliğe Merhaba” ve “Kariyer Günleri” bu kapsamında yapılan 

etkinliklere örnek gösterilebilir (G.S. 2.7.1-Ek.1 G.S. 2.7.1.Ek.2 ve G.S. 2.7.1-Ek 3) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.S.2.7.1. Öğrencilere sürekli mesleksel geliĢim ve yaĢam boyu öğrenme motivasyonu 

kazandırmaya yönelik dersler de programda yer almalıdır. 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.7.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.7.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.7.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.2.7.1-Ek4.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.7.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.7.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.2.7.1-Ek3.pdf
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3. ÖĞRENCĠLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi, Ġstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği‟nde belirtilen koĢullara uyumlu olarak, ölçme değerlendirme sistemini yürütmektedir. Bu 

Yönetmelik; Ġstanbul Üniversitesi‟ne öğrenci kayıt ve kabulü, öğrenim programlarının düzenlenmesi, 

eğitim programındaki süreçler (kurul, staj, yıl vb.), devam, mazeret, izin tanımları, sınavlar, diploma 

ve ayrılma iĢlemlerine iliĢkin hükümleri kapsar. (T.S.3.1.1.-Ek 1).  Ayrıca sınavlar, sınav yöntemleri 

puan, not, derece ve katsayılar ile geçmez notlar; dönem içi, dönem sonu ve dönem notlarının nasıl 

hesaplandığı; öğrencinin hak ve sorumlulukları (bütünleme, mazeret sınavı, sınav soru ya da 

sonuçlarına itiraz, vb.) Ġstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği‟nde 

ve Ġstanbul Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde  belirtilmiĢtir. (T.S.3.1.1.-Ek 2). 

2012 de 1. Döneme kaydolan öğrenciler “Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet 

Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesi”ne tabidir. Bu yönergenin ilgili maddelerinde ölçme 

değerlendirme yöntemleri tanımlanmıĢ, öğrencilere uyum günleri kapsamında yapılan sunum ile 

duyurulmuĢ ve bu sunum öğrenci web sayfasında yayınlanmıĢtır.  

http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/021_yonerge.sunusu.2012.pdf  

Ġstanbul Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği‟ne Tıp Fakültesinin web sayfasından 

doğrudan eriĢilebilir. Her yeni baĢlayan öğrenciye bağlı olduğu mevzuat  verilmekte ve öğrenciler 

uyum haftası içerisinde bilgilendirilmektedir. (T.S.3.1.1.-Ek 3), Ayrıca IV ve V. dönem staj 

gruplarında ölçme- değerlendirme yöntemleri, program kitapçığında tanımlanır veya Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Stajında olduğu gibi- ilk derste sorumlu öğretim üyesi tarafından bilgilendirme yapılır 

(T.S 3.1.1. Ek 4 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS 3.1. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi ve duyurulması.  

Tıp fakültelerinde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve ölçütleri mutlaka belirlenmiĢ, 

yayınlanmıĢ, öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından biliniyor olmalıdır. 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.1.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.1.1-Ek2.pdf
http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/021_yonerge.sunusu.2012.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.1.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.1.1-Ek4.pdf
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3.2. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin yıllara ve aĢamalara göre tanımlanması 

T.S. 3.2 Tıp fakültelerinde ölçme değerlendirme yöntemlerinin yıllara ve aĢamalara göre 

kullanımı açıkça tanımlanmalıdır. 

 

       2004 yılında Ġstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AraĢtırma Uygulama Merkezi tarafından tüm 

anabilim dallarına kullandıkları sınav yöntemleri sorulmuĢ ve yapılan uygulamalar değerlendirilmiĢtir. 

         Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde ilk üç sınıfta sınıf geçme, 4 ve 5‟te stajlara ayrılan süre sonunda 

bitirme sınavı ile stajı geçme ve 6. sınıfta ise yeterliliğe dayalı staj tamamlama uygulanmaktadır.  

         

Mezuniyet öncesi ilk üç yılın eğitim programındaki değerlendirme uygulamaları 

      Ġstanbul Tıp Fakültesinde eğitimin ilk üç yılında, ölçme değerlendirme yöntemi olarak, çoktan 

seçmeli yazılı sınavlar, açık uçlu yazılı sınavlar, pratik laboratuvar sınavları, uygulamalı becerilerin 

doğrudan gözlemi, projeye (deney raporları) dayalı değerlendirmeler kullanılmaktadır.   

        2008 Yönetmeliğine göre, not değerlendirmesi toplam 100 puan üzerinden yapılır. Teorik ve 

onun tamamlayıcısı olan laboratuvar ve pratik sınavı birlikte değerlendirilir. Öğrenci ilk kez aldığı 

veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70‟ine ve varsa teorik ders 

dıĢındaki her türlü uygulama çalıĢmasının en az % 80‟ine devam etmek zorundadır. Aksi halde 

devamsız olarak kabul edilir ve devamsız olduğu dersin sınavına alınmaz.   Öğrencinin devamını 

izlemekten anabilim dalı sorumludur. Yabancı Dil de dahil olmak üzere, bir dönemin tüm derslerini 

baĢarmadıkça bir sonraki döneme geçemez. Ancak, dönem içinde olmak koĢuluyla, derslere devam 

yükümlülüğünü yerine getirmiĢ ve ilk yarıyıldan/yıldan itibaren aldığı tüm derslerin baĢarı notlarının 

kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan/yıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına 

bölünmesiyle elde edilen “ağırlıklı genel not ortalaması” (AGNO) en az iki (2.00) olan tek dersten 

baĢarısız öğrencilere, bir üst yıla kayıt ve devam hakkı verilir. Bu durumda olan öğrenci, devam Ģartı 

aranmadan takip eden eğitim yılında veya ilk dönüĢüm süresinde baĢarısız olduğu dersin ara (vize) ve 

bitirme sınavlarına girebilir. Öğrenci, ön koĢullu dersin sınavından geçer not almadıkça bir üst sınıftaki 

ilgili dersin sınavına giremez. (T.S.3.2.1.-Ek 1).  

BaĢarı notu derecelerinin puan ve harf karĢılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not 

aralıkları aĢağıda verilmiĢtir: 

 

 

 

 

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.2.1-Ek1.pdf


39 

Tablo: Ġ.Ü Ġstanbul Tıp Fakültesi not değerleri  

BaĢarı 

Notu 

Harf Notu 

 

KarĢılığ

ı  

 

 

Anlamı  

Mutlak 

Değerlendirme 

 Sistemindeki  Not  

Aralıkları  

4.00 AA Mükemmel 88 – 100 

3.50 BA Çok 

Ġyi 

80 – 87 

3.00 BB Ġyi 3 – 79 

2.50 CB Orta 66 – 72 

2.00 CC Yeterli 60 – 65 

1.50 DC KoĢullu BaĢarılı 55 – 59 

1.00 DD KoĢullu BaĢarılı 50 – 54 

0.00 FF BaĢarısız 0 – 49 

0.00 FD Devamsız BaĢarısız 0 

- G Geçer (Derecelendirme dıĢı)  

- M Muaf (Derecelendirme dıĢı)  

 

Ġlk üç dönemde her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır 

(kuramsal ve/veya uygulama). Sınavlar teorik olarak iĢlenen derslerde yazılı sınav, uygulamalı 

derslerde yazılı veya performans değerlendirilmesi Ģeklinde planlanır. Zorunlu ve seçmeli 

derslere ait sınavlarda uygulanan çoktan seçmeli test sınavı, klasik yazılı sınav, eĢleĢtirme ve 

doğru-yanlıĢ testleri, kısa cevaplı sınavlar bilginin ölçüldüğü sınavlardır. Uygulama sınavları 

genellikle çoktan seçmeli test sınavı, kısa yanıtlı y a z ı l ı  s ı n a v  ve yapılandırılmıĢ 

u y g u l a m a  sınavları biçimindedir.  

Tıp Eğitimi Anabilim Dalınca uygulanan Beceri Laboratuarı uygulamasının sınavı 

yapılandırılmıĢ kontrol listeleri ile standart biçimde yürütülmektedir. (T.S.3.2.1.-Ek 2). 

Anabilim Dalları, sınav tarihini izleyen üç gün içinde 100 üzerinden sınav notlarını, itiraz 

süresi sonunda da baĢarı notunu ilan eder ve en geç bir hafta içinde Dekanlığa sunar. Öğrenciler, 

sınav sonuçlarının ham notu ilanından itibaren üç gün içinde, ilgili anabilim dalı baĢkanlığına 

dilekçe ile baĢvurarak sınavının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Ġtiraz iki gün içinde 

sonuçlandırılır ve ilan edilir.  

Öğrenci baĢarı notu Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği 

Ģekilde hesaplanır. Her ders için yapılan ara sınav, ödev gibi değerlendirmelerin %40‟ı ile bitirme 

sınav notunun %60‟ının toplamı ham not olarak belirlenir. Ham notu 100 üzerinden 55‟in altında 

kalan öğrenci F notu ile baĢarısız sayılır. 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.2.1-Ek2.pdf
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Her ders için geçer not CC ve üstüdür. Alınan DC ve DD notları, bu dersten baĢarının 

AGNO koĢuluna bağlı (koĢullu baĢarı) olduğunu gösterir. Ortak zorunlu derslerde baĢarı durumu G 

(geçer), M (muaf) olarak ifade edilir. Öğrenciler F notu aldıkları dersleri tekrar almakla 

yükümlüdürler. Öğrenci; yarıyıl/yıl derslerini bitirme sınavlarında DD ve DC notu aldığı derslerin 

telafi sınavına bir kereye mahsus olmak üzere girebilir.  

Öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin baĢarı notu ağırlık katsayıları ve ders kredi çarpımı 

toplamının, kredilere bölümü sonucu elde edilen ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) baĢarı 

durumunu belirler. BaĢarı baraj notu en az 2.00 dir. Herhangi bir sınıf sonunda, AGNO baĢarı baraj 

notu olan 2.00‟nin altında kalan veya birden fazla dersten F alan öğrenci, baĢarısız öğrenci sayılır. 

Bu durumdaki öğrenci, içinde bulunduğu yıl F, DD ve DC notu aldığı dersleri tekrarlar. 

Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde, 2012-2013 öğrenim döneminden itibaren 

geçerli olmak üzere “Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve 

Sınav Yönergesi” uygulamaya konmuĢtur. Bu yönerge ile Ġstanbul Tıp Fakültesinin mezuniyet 

öncesi öğrenim süreci planlanırken, değerlendirme sürecinin de iyileĢtirilmesi, standardize edilmesi 

amaçlanmıĢtır. Dilim ve dönem baĢarısı ile devam kuralları yönergenin 3. Bölümünde 10-13. 

Maddeleri arasında tanımlanmıĢtır.  

 

4. ve 5. yıl programındaki değerlendirme uygulamaları 

4 ve 5. sınıflarda her staj programının sonunda stajlarının değerlendirmesi, staj süresince yapılan 

uygulamalar, sorumlu öğretim üyesi değerlendirmesi; staj sonunda yapılan sözlü/uygulamalı sınav, 

yazılı sınav ve yapılandırılmıĢ sınavlar ile yapılmaktadır. Yazılı sınavlar genellikle çoktan seçmeli 

test veya klasik yazılı sınavlar, açıklamanın istendiği sorular ve/veya vaka örnekleri üzerinden 

tanı ve tedavi değerlendirmesi hedefleyen senteze dayalı sorularla yapılmaktadır.  

Bu dönem sözlü sınavlarında klinik beceri ve tutum ölçülmesi hedeflenmektedir. Ancak henüz 

sözlü sınavlar tam olarak standardize edilmemiĢ olup, bu standardizasyonu sağlamak üzere 

anabilim dallarının akademik kurullarında çalıĢmalar sürdürülmektedir. 5. sınıf öğrencileri Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalındaki PDÖ uygulamalarında her oturum için yönlendirici 

tarafından 5 üzerinden puanlanmakta, toplam 5 PDÖ oturumu için yapılan değerlendirme sonucu, 

sözlü sınav notunun % 25‟i oluĢturulmaktadır. (T.S.3.2.1.-Ek-3) 

 

6. yıl (intörnlük dönemi) programındaki değerlendirme uygulamaları 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde intörnlük döneminde hasta takip tutanakları, danıĢman değerlendirmeleri, 

devam durumu göz önüne alınarak yeterliliğe dayalı staj geçme uygulanmaktadır. Yeterlilik alamayan 

intörnler ilgili stajı tekrarlamaktadır. Öğrencilerin takip ve değerlendirilmeleri amacı ile hazırlanmıĢ 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.2.1-Ek3.pdf
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olan intörn karnelerinin daha etkin bir biçimde kullanımına yönelik çalıĢmalar sürmektedir.  

(T.S.3.2.1.-Ek-4)  

 

 

3.3 Ölçme değerlendirmede çoklu ve güncel yöntem ve gereç kullanımı. 

T.S. 3.3 Tıp fakülteleri amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda her aĢama/sınavda 

çoklu değerlendirme yöntem ve gereçlerini (Nesnel yapılandırılmıĢ klinik sınav, mini 

klinik sınav, çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmıĢ sözlü, açık uçlu yazılı, ödev, 

proje, portfolyo, bireysel performans gözlenmesi, ölçekler vb) mutlaka 

kullanmalıdır. 

 

 

 

 

 

erlendirme Sorusu 

Her aşama/sınavda hedefler doğrultusunda çoklu değerlendirme gereç ve yöntemleri 

uygulanıyor mu? 

 

 

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde eğitim programının her aĢamasında eğitim programının amaç 

ve hedef ler i , öğrencilerin kazanması  beklenen  bi lgi ,  beceri ve  tutumlar  göz  önüne  

alınarak, farklı değerlendirme yöntemleri bir arada kullanılmaktadır.  

Ġlk üç yılda öğrencilere bilgi düzeyini ölçen çoktan seçmeli, eĢleĢtirme tipi, doğru-yanlıĢ, 

boĢluk doldurma, kısa yanıtlı sorulardan oluĢan yazılı sınavlar uygulanmaktadır.  

Uygulama sınavları, bazı anabilim dallarında  pratiğe yönelik çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular 

niteliğinde yazılı sınavlar Ģeklinde yapılırken, Anatomi Anabilim Dalı‟nın Döngülü Pratik Sınavı gibi 

pratik laboratuvar sınavları da yapılmaktadır. Ayrıca bazı uygulamalı dersler sırasında öğretim 

üyelerinin öğrencilerin performansları üzerindeki çeĢitli gözlemlerini kaydedebileceği öğrenci 

karneleri de düzenli olarak tutulmakta, ödevler verilmekte ve bu kayıt ve ödevler gerektiğinde 

uygulama sınavı değerlendirmesinde göz önüne alınabilmekledir. 

(T.S.3.3.1.-Ek 1, T.S.3.3.1.-Ek 2a ve T.S.3.3.1.-2b) 

 

Temel Bilimlerde Laboratuvar Uygulama Sınavları: 

Fizyoloji AD:  YapılandırılmıĢ, performans değerlendirme 

Tıbbi Biyokimya: Çoktan seçmeli test ve açık uçlu yazılı  

Anatomi AD: Döngülü uygulama sınavı 

Tıbbi Mikrobiyoloji: Performans değerlendirme ve çoktan seçmeli test 

Histoloji AD: YapılandırılmıĢ performans değerlendirme 

Biyofizik AD: Çoktan seçmeli yazılı test 

 

Ġlk iki yılda temel bilimler ve klinik bilimlerin birlikte yer aldığı multidisipliner vaka 

yaklaĢımlı modül derslerin sınavları entegre öğrenmeyi destekleyen ve değerlendiren sınavlardır. 

(T.S.3.3.1.-Ek 3). 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.2.1-Ek4.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.3.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.3.1-Ek2a.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.3.1-Ek2b.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.3.1-Ek3.pdf
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Seçmeli derslerde sınav formatı (klasik yazılı/sözlü sınav, çoktan seçmeli test sınavı, kısa 

cevaplı yazılı sınav, sunum, ödev hazırlama, uygulama vb) ilgili dersin ders yürütücüsü tarafından 

belirlenir. (T.S.3.3.1.-Ek-4 Seçmeli ders sınav örneği) Örneğin Seçmeli Aile Hekimliği dersinde 

öğrencilerin bir Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek gözlemlerini rapor halinde yazmaları 

istenmektedir. Bu ödevin ders geçmesine katkısı % 10 iken, Aile Hekimliği ile ilgili farkındalıkları 

sorgulayan çoktan seçmeli testin ders notuna etkisi % 90‟dır. (T.S.3.3.1.-Ek-5 sf 2) 

 Tıp Eğitimi eğitim programda yer alan “Beceri Laboratuvarı” uygulamalarında hedeflerle 

uyumlu olarak, öğrenciler beceri ve uygulama düzeylerinde değerlendirilmektedir. Birinci yarı yılda 

“EleĢtirel DüĢünme” seçmeli dersi kapsamında derslere devam ve katılım, 3 ayrı ödev, vize ödevi ve 

final ödevi sonuçlarının toplamı ve eleĢtirel düĢünme ölçeği uygulaması ile değerlendirilme 

yapılmaktadır. (T.S.3.3.1.-Ek-6) Yine Tıp Eğitimi Anabilim Dalı “Hekimliğe Ġlk Adımlar” 

uygulamaları kapsamında yer alan “Öğrenme, Beslenme ve ĠletiĢim” dersleri özetler yapılarak ve 

kavram haritaları çizilerek değerlendirilmektedir. (T.S.3.3.1.-Ek-7,  T.S.3.3.1.-Ek 8,  T.S.3.3.1.-Ek 9)  

 Beceri Laboratuvarı kapsamındaki “Simule Hasta Uygulaması” dördüncü yarıyılda 

gerçekleĢtirilen bir uygulama olup, öğrencilere a) hasta rolü oynayanlar b) iki arkadaĢları c) bir 

öğretim üyesi ile katıldıkları küçük grup tarafından geri bildirimler verilmekte ve kontrol listesi 

üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Öğrenciler, beceri uygulamaları kapsamında yer alan 

uygulamalar için uygulamalı vize ve final sınavına girmektedir (T.S.3.3.1.-Ek 10 ). 

Ayrıca yine 4. yarıyılda Tıp Eğitimi Anabilim Dalı‟nca yapılan “Tıbbi Kompozisyon Yazımı” ödevi 

öğrencinin Türkçe‟yi kullanımını ve sunuĢunu değerlendiren bir beceri değerlendirmesidir. 

 (T.S.3.3.1.-Ek 11)  

4 ve 5. sınıf stajlarında çoktan seçmeli yazılı sınavlar, yapılandırılmıĢ klinik sınavlar ve sözlü 

sınavlar uygulanmaktadır. 4. ve 5. sınıf değerlendirmeleri öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarını 

değerlendirmeye yöneliktir. Örneğin Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı teorik sınavlarında çoktan 

seçmeli test uygularken, 3 aĢamalı pratik sınav gerçekleĢtirmektedirler: 1- Radyoloji: verilen filmleri 

değerlendirme, 2-Solunum fonksiyon testler ve arter kan gazları: verilen raporları değerlendirme, 3-

Fizik muayene (T.S.3.3.1.-Ek 12 Sayfa 15).  

 6. sınıf öğrencileri stajlarda aktif hekim niteliğinde çalıĢarak sorumlu ö ğr e t i m  ü ye l e r i n i n  

gö z l em l e r i  i l e  ö ğ r e n c i l e r i n  performansları dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Ġç 

Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları stajları sırasında sabah düzenli yapılan interaktif vaka 

toplantılarına katılırlar. Küçük gruplar halinde stajlarını sürdüren öğrenciler klinik ve polikliniklerde 

aktif olarak çalıĢırken hasta takip tutanakları (SOAP) uygulanarak değerlendirilirler. (T.S.3.3.1.-Ek 1 ) 

 

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.3.1-Ek4.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.3.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.3.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.3.1-Ek7.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.3.1-Ek8.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.3.1-Ek9.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.3.1-Ek10.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.3.1-Ek11.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.3.1-Ek12.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.3.1-Ek1.pdf
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G.S.3.3.1. GeliĢim Standardı                                                                                                                

Tıp fakültelerinde ölçme değerlendirme ile ilgili geliĢmeler izlenmeli ve güncel yöntemler 

kullanılmalıdır.   Tıp fakültelerinde uygun yöntemlerle öğrencilerin bireysel geliĢimleri 

izlenerek geribildirim verilmelidir. 

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi ölçme ve değerlendirme sisteminde güncel gereç ve yöntemler (OSCE, 

yapılandırılmıĢ sözlü sınav, hasta baĢı sınav, proje çalıĢması v.b.) kullanmaktadır. Ġç Hastalıkları 3. 

sınıf klinik bilimlere baĢlangıç döneminde çoktan seçmeli test ve hasta baĢı yapılandırılmıĢ uygulama 

sınavı yapmakta olup benzer bir uygulama sınavı 4. Dönem için de planlanmaktadır. (G.S. 3.3.1 EK-1)  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı‟nda öğrenciler 3. sınıfta vize ve final sınavı, 4. 

sınıfta çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan yazı sınav ve yapılandırılmıĢ duraklı sözlü sınav ile 

değerlendirilmektedir. 5. sınıfta çoktan seçmeli yazılı sınav, yapılandırılmıĢ sözlü sınav yapılmakta , 

PDÖ uygulamalarından aldıkları puanları da değerlendirmeye katılmaktadır. Ġntörnlük döneminde 

sorumlu bir öğretim üyesi denetiminde çalıĢmalarını sürdüren öğrenciler çalıĢmalarındaki baĢarı, 

devam durumları, seminer ve interaktif vaka toplantılarına katılımları ile değerlendirilir.  

(G.S. 3.3.1 EK-2 Sayfa 4,  G.S. 3.3.1 Ek 3) 

  Öte yandan, Ġstanbul Tıp Fakültesi çağdaĢ eğitim gereksinimlerini de göz önüne alarak 

oluĢturduğu dikey entegrasyon eğitim programını etkin biçimde uygulamak üzere baĢlattığı 

“eğitimde yeniden yapılanma” çalıĢmaları kapsamında oluĢturulan dilim sınavlarının düzenlenmesi, 

değerlendirilmesi ve standartlaĢmasının sağlanması amacı ile yeni bir yönerge hazırlamıĢ ve 

yayımlamıĢtır. Yönerge çerçevesinde ölçme ve değerlendirmenin düzenlenmesi, standardize 

edilmesi ve takip edilmesi amacı ile Ölçme Değerlendirme Kurulu oluĢturulmuĢtur. (G.S.S. 3.3.1 Ek-

4) Ölçme Değerlendirme Kurulu, sınavların mezuniyet öncesi eğitimin amaçlarına uygun biçimde 

düzenlenmesi, yürütülmesi ve niteliğinin geliĢtirilmesinden sorumludur. Ayrıca bu kurul hizmet içi 

kurslar düzenlemek, soru bankası oluĢturmak ve yapılan değerlendirmelere dayanarak sınavların 

öğrenim amaçlarını ölçme yönünde geliĢtirilmesine katkıda bulunmakla görevlidir. 

Öğrenci değerlendirilmesi sürecinde yer alan öğretim üyeleri de farklı ölçme değerlendirme 

yöntemleri ve değerlendirmenin geçerlik, güvenirlik ve yararlılık özellikleri konusunda bilgi ve beceri 

sahibi olmaları için düzenlenen eğiticilerin eğitimi kurslarına katılmaktadır.  

 

 

 

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.3.3.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.3.3.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.3.3.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.3.3.1-Ek4.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.3.3.1-Ek4.pdf
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3.4.        Ölçme değerlendirme yöntemlerinin geçerlik ve güvenirliği 

T.S. 3.4  Tıp fakültelerinde ölçme değerlendirme yöntemlerinin geçerliği mutlaka     

              değerlendirilmelidir. 

 

Ġstanbul Tıp Fakültesinde 2012–2013 eğitim yılında yeniden yapılanma süreci ile geliĢtirilen 

eğitim programı uygulanmaya baĢlamıĢ ve mezuniyet öncesi eğitimin planlanması, yürütülmesi ve 

değerlendirilmesiyle ilgili tanım ve kuralları belirleyen bir yönerge hazırlanmıĢtır (2012 Ġstanbul 

Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesi)  (T.S 3.4.1 Ek-1). 

Dolayısıyla 2012–2013 eğitim yılında 1. Döneme baĢlayan öğrencilerin sınavları bu yönergedeki 

esaslara göre, 2–6. Sınıfların sınavları ve değerlendirilmeleri ise 2008 ĠTF Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğindeki esaslara göre yapılmaktadır (T.S 3.4.1 Ek-2). 

1. Dönem sınavlarının eğitimin amaç ve hedeflerini değerlendirecek içerikte ve nitelikte 

olabilmesi için yürütülen sınav hazırlama aĢamaları aĢağıda sıralanmıĢtır. 

Öncelikle öğretim üyelerinden, verdikleri her dersin amaç ve hedeflerini ve bu amaç ve 

hedeflere uygun 5 adet çoktan tek seçmeli soruyu hazırlamaları istenmiĢtir (T.S 3.4.1 Ek-3). Bunun için 

kendilerine bir form, amaç ve hedeflerini hazırlama bilgi notu, soru hazırlarken dikkate alınması 

gereken noktalar ve yararlanabilecekleri kaynaklar iletilmiĢtir (T.S 3.4.1 Ek-4, T.S 3.4.1 Ek-5, T.S 3.4.1 

Ek-6). Sorular eğitim iĢleriyle ilgili olarak görevlendirilmiĢ sekreter Çiğdem Gök‟e iletilmiĢtir. Bu 

çalıĢma aynı zamanda soru bankası oluĢturulması yönünde bir baĢlangıç teĢkil etmektedir 

(T.S 3.4.1 Ek-7). 

Daha sonraki aĢamada; bir merkezde toplanan sorular, 2012 Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp 

Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesinde görev ve sorumlulukları belirlenmiĢ 

”Dilim Sınav Koordinatörleri” ile “Ölçme Araçlarını ve Sınavları GeliĢtirme Alt Kurulu” tarafından 

değerlendirilerek bir dilim ve dönem sonu sınavları hazırlanır. 

           Ayrıca iki ayrı tarihte  Dilim Sınav Koordinatörlerinin katıldığı ölçme ve değerlendirme kursu 

düzenlenerek, öğretim üyeleri soru hazırlama teknikleri konusunda bilgilendirilmiĢtir (T.S 3.4.1 Ek-8). 

            Ġstanbul Tıp F a k ü l t e s i n d e  2 -6. sınıflarda ölçme d e ğ e r l e n d i r m e  süreci, A n ab i l i m  

D al l a r ı  denetiminde yürütülmektedir. Bu dönemdeki ölçme ve değerlendirme sürecinde, ders 

yürütücülerince hazırlanmıĢ o l a n  v e y a  d e r s i n  a m a ç  v e  h e d e f l e r i  d o ğ r u l t u s u n d a  

anabilim dallarınca  oluĢturulmuĢ  soru bankalarından  seçi len  s o r u l a r  anabil im dalı 

baĢkanlığına gönderilmektedir.   Anabilim dallarında oluĢturulan ders kurulu/soru değerlendirme 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.4.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.4.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.4.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.4.1-Ek4.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.4.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.4.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.4.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.4.1-Ek7.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.4.1-Ek8.pdf
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kurullarınca gözden geçirilen ve varsa gerekli değiĢiklik önerileriyle düzeltilen sorular kullanılarak 

sınavlar hazırlanmaktadır.  

Sınavların geçerliliğini belirlemek amacı ile çoktan seçmeli sınavlarda soruların analizi, 

yanıtlanma yüzdeleri, güçlük ve ayırt edicilik dereceleri hesaplanmakta; hazırlanan “sınav 

değerlendirme raporu” ilgili anabilim dalları ile paylaĢılarak analiz sonuçlarına göre bir sonraki 

sınav için iyileĢtirme ve gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmaktadır. 

http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/021_not.aktariminda.izlenecek.yollar.pdf 

 (T.S 3.4.1 Ek-9)  Bazı anabilim dalları bu değerlendirmeler sonunda Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalından danıĢmanlık talebinde bulunmuĢtur (T.S 3.4.1 Ek-10, T.S 3.4.1 Ek-11). 

4 ve 5.  dönemlerde sınavların organizasyonu, ilgili staj koordinatörleri tarafından anabilim 

dalı öğretim üyelerinden toplanan yazılı ve sözlü sınavlarda sorulacak soruların, öğrenim   hedefleri   

doğrultusunda   hazırlanmıĢ   olmasına   dikkat   edilerek   gözden geçirilmesi ile sağlanır . 

(T.S 3.4.1 Ek-12)  

Sınavların güvenli bir Ģekilde yapılabilmesi için hazırlanan „‟Sınav Kuralları‟‟ gözetmenlik 

yapacak görevlilere gönderilmektedir (T.S 3.4.1 Ek-13).        

 

G.S. 3.4.1.  Tıp fakültelerinde ölçme değerlendirme yöntemlerinin güvenirliği 

değerlendirilmelidir. 

 

Fakültemizde uygulanan değerlendirme yöntemlerinin güvenilirliği, sınavların soru 

analizlerinin yapılması ve öğretim üyeleri ile paylaĢılması yoluyla sağlanmaktadır. Ayrıca yeni 

oluĢturulan  “2012 Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav 

Yönergesi”nin  sınavlar ile ilgili 11. maddesinin 3. fıkrasında görüleceği gibi ölçme ve 

değerlendirme sürecinin güvenirliliğinin artırılması amaçlanmıĢtır: 

       

“Dönem Sonu Sınavları: 1. 2. ve 3. dönemlerin sonunda dilimlerin tümünün teorik ve/veya 

uygulamalı olarak değerlendirildiği sınavdır. Dönem sonu sınavı, içeriği çekirdek eğitim programı 

ile dönemin amaç ve hedefleri gözetilerek,  içerik ve düzeyi döneme uygun olacak biçimde, anabilim 

dallarından gelen ve daha önce zorluk ve ayırıcılık katsayıları dikkate alınan sorularla oluşturulan 

soru bankası kullanılarak Dönem Koordinasyon Kurulu ile işbirliği yapılarak Ölçme Değerlendirme 

Kurulu tarafından hazırlanır ve uygulanır”    

 

 

http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/021_not.aktariminda.izlenecek.yollar.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.4.1-Ek9.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.4.1-Ek10.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.4.1-Ek11.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.4.1-Ek13.pdf
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 Ġstanbul Tıp Fakültesinde uygulanan ölçme değerlendirme uygulamaları, öğrenmeyi destekleyecek 

Ģekilde yürütülmektedir. Bu amaçla sınav standardizasyonu, güncel sınav yöntemlerinin kullanılması ve tüm 

klinik stajlara yaygınlaĢtırılarak uygulanması planlanmaktadır. Ġlk 3 dönemde sınavlar yapıldıktan sonra, geri 

bildirim amacı ile ilgili anabilim dalı panolarında soru ve cevapların ilan edilmesi, öğrencilerin kendilerini 

değerlendirme, varsa itirazlarını yapabilme ve ilgili öğretim üyeleriyle soruları tartıĢabilme olanağı 

sağlanmaktadır. Ayrıca Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin web sayfasında örnek sınavların soru ve cevapları 

bulunmaktadır (T.S 3.5.1- Ek-1).   

2008 yönetmeliğine tabi sınıflarda vize sınavları ve 2012 yönergesi uyarınca birinci sınıftaki 

dilim sınavlarının geçme notuna etkileri düĢük olup bu sınavlar biçimlendirici sınavlar olarak 

değerlendirilmektedir. Ara sınav ve yarıyıl sınavları sonrası cevaplar ilan edilmekte, sorular ve 

cevaplar öğretim üyeleriyle değerlendirilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin iletiĢim becerilerini 

geliĢtirme amacıyla yürütülen çalıĢmalar da bu kapsamda ele alınabilir. Örneğin 2. sınıfın 2. 

yarıyılında yürütülen beceri laboratuvarında simule hasta ile yapılan görüĢmelerin CD kayıtları ve 

kontrol listeleri öğrencilere ve değerlendirmeyi yapacak öğretim üyelerine verilmektedir. Öğretim 

üyeleri önce kayıtları kontrol listesi ile izleyerek sınav notu ve geri bildirim oluĢturmakta, daha sonra 

öğrencilerle birlikte kayıtların izlendiği bir oturum yapılmaktadır. Bu oturumda öğrenmeyi 

destekleyecek Ģekilde hem öğretim üyesi hem de akran etkileĢiminden yararlanılarak geri bildirim 

verilmekte ve uygulamalar tartıĢılmaktadır (T.S 3.5.1 -Ek -2).  

Ġstanbul Tıp Fakültesi eğitim programı ilk üç dönemde yatay ve dikey entegrasyonu sağlayacak 

Ģekilde oluĢturmaya çalıĢılmıĢtır. Dikey entegrasyon ile bir yandan öğrenmeyi kolaylaĢtırma 

hedeflenirken, diğer taraftan öğrencinin analiz ve sentez yeteneğinin geliĢtirilmesi ve iyi hekimlik 

uygulamalarına uyumlu hekim yetiĢtirilmesine de  önem verilmiĢtir. Eğitimin birinci ve ikinci 

sınıflarında entegrasyon kredili olan “Haftadan Kliniğe Yansımalar” dersiyle; ikinci ve üçüncü 

sınıflarda ise modüller ile yapılandırılmıĢtır. Haftadan Kliniğe Yansımalar derslerinde o hafta iĢlenen 

temel bilimler konularının klinikle iliĢkilendirilmesi amaçlanmakta ve sınavlarında senaryo tipi 

sorular, multidisipliner entegre sorular gibi entegre öğrenmeyi destekleyecek sorular kullanılmaktadır 

(T.S 3.5.1 Ek -3).   

Ġkinci ve üçüncü sınıflarda uygulanmakta olan modül derslerde belli bir sistemi ilgilendiren 

konulara multidisipliner yaklaĢım sergilenmekte ölçme değerlendirme yöntemleri ile öğrencinin analiz 

ve sentez yeteneğinin ölçülmesi, bilgi, beceri ve tutumlarının entegrasyonunun değerlendirilmesi 

3.5. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin öğrenmeyi desteklemesi 

TS 3.5.1  Tıp fakültelerinde ölçme ve değerlendirme, mutlaka öğrenmeyi motive edecek ve bilgi, 

beceri ve tutum hedeflerinin entegrasyonunu sağlayacak Ģekilde planlanmalıdır.  

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.5.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.5.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.5.1-Ek3.pdf
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hedeflenmektedir (T.S 3.5.1 Ek-4). BelirlenmiĢ amaçlar/hedefler doğrultusunda çoklu ve güncel ölçme 

ve değerlendirme gereç ve yöntemleri kullanılmaktadır  

BeĢinci sınıflarda Klinik Farmakoloji ve Tedavi dersinde yapılan sınavlar tanı, tedavi ve akılcı 

ilaç kullanımının irdelendiği sınavlara örnek olarak verilebilir (T.S 3.5.1 Ek -5). 

G.S 3.5.1  GeliĢim Standardı 

Ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlılığı ve sonuca etkisi izlenmeli, değerlendirilmeli ve 

gösterilmelidir. 

 

Çoktan seçmeli sınav sorularının zorluk ve ayırıcılık değerlerinin incelenmesi öğretim üyesinin 

yeni sınav sorularını oluĢturmasında yol gösterici olmaktadır. Birinci dilim sınavının değerlendirilmesi 

yapılarak dilim kurulu ile sonuçlar paylaĢılmıĢtır. (G.S.3.5.1-Ek 1). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı 5.sınıf PDÖ uygulama sınavlarında yapılan Ölçme Değerlendirmenin yararlılığı 

standart formlar aracılığıyla değerlendirilmektedir. (G.S.3.5.1-Ek 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.5.1-Ek4.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.3.5.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.3.5.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.3.5.1-Ek2.pdf
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4. ÖĞRENCĠLER 

  4.1 Öğrenci seçimi, alımı ve sayısı konularında izlenen politika 

TS.4.1.1. Tıp fakültelerinin hedefleri, yürüttükleri eğitim programının özellikleri, insangücü ve 

altyapı kapasitesi ile bağlantılı olarak öğrenci seçimi, alımı, sayısı konularında mutlaka 

politikası, görüĢü ve önerileri olmalıdır.  

         

Ġstanbul Tıp Fakültesine öğrenci seçimi ÖSYM tarafından her yıl yapılan merkezi sınavlar ile 

gerçekleĢmektedir. Orta öğretimin sayısal bölümünden mezun öğrencilerden, MF3 puan türüyle, 

sıralamada yaklaĢık birbuçuk milyon öğrenciden ilk 2000 arasına girenler yerleĢtirilmektedir. Ġstanbul 

Tıp Fakültesi 2012 kontenjanı 415 öğrencidir. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ise 5 kiĢidir.   

Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu‟nun tıp fakültelerinde öğrenci kontenjanlarının 

artırılmasına iliĢkin talebi vardır. Bu talebin tıp öğretiminin kalitesinde düĢmeye neden olması 

kaçınılmaz bir durumdur. Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin öğrenci alımı ve sayısı 

konusunda, eğitim kalitesinin korunması amacıyla, kendine özgü koĢulları da dikkate alan, kurumsal 

bir politikası bulunmaktadır. Fakültenin tarihi durumu ve yerleĢke Ģartları göz önünde 

bulundurulduğunda, yeni binaların eklenememesinden doğan yer sıkıĢıklığı nedeniyle, öğrenci sayısını 

azaltma eğilimi oluĢmaktadır.  

Yine geçtiğimiz yıl içinde Üniversite Yönetim Kurulunun aldığı bir kararla baĢlayan kampüsün 

yeniden yapılması süreci nedeniyle Fakülte Yönetim Kurulu‟nun 03.05.2011 tarihli toplantısında  

2011-2012 döneminde, yönetmeliğin 11/7 maddesinde belirtilen ve YÖK tarafından belirlenen sayılar 

dıĢında yurt içinden ve yurt dıĢından ilave kontenjan ayrılmasına gerek olmadığına karar verilmiĢtir. 

(T.S. 4.1.1. Ek 1 ) 

Geçtiğimiz yıl, fakültenin içinde bulunduğu Çapa yerleĢkesinde, binaların olası bir depremde 

yıkılma riski nedeniyle yerinde yeniden yapılanma süreci baĢlatılarak proje ihalesi yapılmıĢtır. 

YerleĢkedeki binaların yıkılarak yeniden yapılması  etap etap gerçekleĢtirilecek olup ilk aĢamada 

binaların 1/3‟ü yıkılacaktır. Bu süreçte eğitim alanlarımızdaki daralma ve bunun ortaya çıkaracağı 

olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla 2012 – 2013 eğitim – öğretim yılında fakültemize alınacak 

öğrenci sayılarının 2012 yılında alınanlara göre asgari %30 oranında azaltılması gerektiği, Ġstanbul 

Üniversitesi Rektörlüğü aracılığı ile YÖK‟e iletilmiĢtir. (T.S. 4.1.1. Ek 2) 

Ayrıca aynı dönem için “Ġstanbul Üniversitesi Yurt DıĢından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci 

Kabulü Yönergesi” çerçevesinde yalnızca 2 öğrenci alınmasına Fakülte Yönetim Kurulunca karar 

verilmiĢ ve bu durum, Rektörlük aracılığı ile YÖK‟e iletilmiĢtir. (T.S.4.1.1. Ek 3 ve T.S.4.1.1 Ek 4)   

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.1.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.1.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.1.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.1.1-Ek4.pdf
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Ancak bu yazıĢmalara rağmen, YÖK‟ün 2012 yılında Ġstanbul Tıp Fakültesi için öngördüğü 

kontenjan 405‟tir. 

G.S.4.1.1. Tıp fakülteleri, öğrenci seçimi ve sayısı ile ilgili ulusal bir politika oluĢturulması 

konusunda çalıĢmalar yapmalı, ulusal politika belirleyici ve uygulayıcılara katkı sunmalıdır.  

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde tıp eğitiminde yeniden yapılanma ve bu konuda önerilerin 

geliĢtirilmesi, ilk defa 1977 yılında Prof. Dr. Güngör Ertem‟in öncülüğünde Ġstanbul Tıp Fakültesi, Tıp 

Eğitimi  Enstitüsü‟nün kurulması ile gündeme gelmiĢtir. Bu merkez daha sonra Ġstanbul Tıp Fakültesi, 

Tıp Eğitimi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi adını almıĢtır. Özellikle Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nden 

mezun olan hekimlere yönelik eğitimle ilgili anket çalıĢmaları ile eğitim ve öğretim yönetmeliklerinin 

iyileĢtirilmesi konusunda çalıĢmalar yapan merkez 1997‟den itibaren çalıĢmalarını hızlandırmıĢ ve 

günümüzde yayın hayatına devam eden “Tıp Eğitimi Dünyası” dergisini çıkarmaya baĢlamıĢtır. Bu 

yolla pek çok güncel eğitim metodolojisini gündeme getirerek tartıĢmaya açmıĢ ve tıp eğitimi 

politikalarına yön vermeye çalıĢmıĢtır. Bu dergi 2005 yılından itibaren Tıp Eğitimini GeliĢtirme 

Derneği (TEGED) bünyesinde yayınlanmaktadır. (G.S 4.1.1 Ek 1) 

Yukarıda bahsedilen süreçte ulusal tıp eğitimi politikalarının oluĢturulması ile ilgili görüĢleri 

içeren seçilmiĢ makaleler aĢağıda verilmiĢtir.  

Ġstanbul Tıp Fakültesi mensuplarının kaleme aldıkları ve Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi‟nde yayımlanan 

tıp eğitiminin geliĢtirilmesi ile ilgili makaleler aĢağıdadır:  

1-Darendeliler F. Daha iyi tıp eğitimi için tartıĢılan görüĢler. Tıp Eğitimi Dünyası 2000; 1: 5-7. 

2-Erkan F. Tıp eğitiminde değerlendirme. Tıp Eğitimi Dünyası 2000; sayı 1. 

3-Erkan F. Tıp Eğitiminin öğrenciler tarafından algılanması. Tıp Eğitimi Dünyası 2001; sayı 2. 

4-Bulut A. Yeni yılda öğretim üyesi olarak kendimizi değerlendirmek için bir yöntem önerisi. Tıp 

Eğitimi Dünyası 2001; sayı 3. 

5-Erkan F. Sınavlarla ilgili soru ve yanıtlar. Tıp Eğitimi Dünyası 2001; sayı 3. 

6-Eroğlu F. Problem merkezli öğrenme: Ġstanbul tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 

deneyimi. Tıp Eğitimi Dünyası 2001; sayı 3. 

7-Kılıç A. Türkçe’nin bilim dili olarak kullanılması. Tıp Eğitimi Dünyası 2001; sayı 3. 

8-Dinççağ A. Standardizasyonun önemi. Tıp Eğitimi Dünyası 2001; sayı 3. 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.1.1-Ek1.pdf
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9-Erkan F. Standardize hastaların tıp eğitiminde kullanımı. Tıp Eğitimi Dünyası 2001; sayı 4. 

10-Darendeliler F. Tıp eğitimi müfredatına öğrenci merkezli araĢtırma projeleri eklensin mi? Tıp 

Eğitimi Dünyası 2001; sayı 4. 

11-Bulut A. Eğitim programı düzenleme ve eğitimcilik üzerine. Tıp Eğitimi Dünyası 2001; sayı 4. 

12-Neyzi O. Tıp eğitiminde temel öğeler. Tıp Eğitimi Dünyası 2002; 7: 8-14. 

13-Bulut A. Bir haber: Ulusal çekirdek eğitim programı oluĢturuldu. Tıp Eğitimi Dünyası 2003; 

13-36. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi‟nde görevli öğretim 

üyeleri 24-26 Kasım 2000 tarihinde yapılan 1. Türk Sağlık Eğitim ġürası‟na katılmıĢ ve Mezuniyet 

Öncesi Tıp Eğitimi Grubu Raporu‟nun kaleme alınmasına katkıda bulunmuĢlardır. Bu rapor daha 

sonra Tıp Eğitimi Dünyası dergisinde yayımlanmıĢtır. Benzer Ģekilde 2. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 

Sonuç Bildirgesi‟ne imza atmıĢlar, tıp fakültelerine öğrenci alımı konusunda ulusal politikaya ve tıp 

eğitiminin geliĢtirilmesine (örnek: çekirdek eğitim programı) katkıda bulunmuĢlardır. Bunun dıĢında 

tıp eğitimi ile ilgili çeĢitli sempozyum ve toplantılara katılarak tıp eğitimi politikalarının geliĢtirilmesi 

ile ilgili çalıĢmalar yapmıĢlardır: Tıp Eğitimciliği sempozyumu (17-19 Ekim 1996), Tıp Eğitiminde 

Güncel Sorunlar ve Aktif Eğitim (7 Mayıs 1997), Tıp Eğitiminde Güncel Sorunlar ve Aktif Eğitim (7 

Mayıs 1997), Nasıl Bir Hekim YetiĢtimek Ġstiyoruz (21 Mayıs 1997), Aktif Eğitim Yöntemleri (19 

Eylül 1997), Ezbersiz Eğitim (7 Ekim 1997), Ġnsanları Anlamada ve Etkilemede Nörolinguistik 

Programlama (26 Kasım 1997), Öğrenmeyi Öğrenme Sempozyumu (7-9 Nisan 2000), II. Ulusal Tıp 

Eğitimi Kongresi (24-28 Nisan 2001), III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi (12-16 Nisan 2004), IV. Ulusal 

Tıp Eğitimi Kongresi, Adaptif Liderlik Atölye ÇalıĢmaları (13-30 Haziran 2006) 

(http://www.istanbul.edu.tr/itf/tipegitimi/- eğitim etkinlikleri sekmesi 

UTEAK kuruluĢ sürecinde yapılan çalıĢmalarda (2006-2009 yılları arasında) ĠTF‟den Prof. Dr. 

AyĢen Bulut ve öğrenci Özgül Pamukçu görev aldılar. UTEAK amaçları ve çalıĢma yönergelerinin 

oluĢturulma sürecine önemli katkı yaptılar.  

Ġstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 2005 yılından itibaren Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalı adıyla çalıĢmalarını sürdürmektedir (http://www.istanbul.edu.tr/itf/tipeğitimi). 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanları tıp fakültelerinin güncel sorunlarının ve çözüm önerilerinin 

tartıĢıldığı toplantılara katılmaktadırlar. Buna örnek olarak Marmara Bölgesi tıp fakültesi dekanlarının 

Ekim 2008 tarihinde Türk Tabipleri Birliği‟nin Merkez Konsey üyesi Prof. Dr. Ġskender Sayek‟in 

daveti üzerine toplanması örnek olarak gösterilebilir. Bu toplantıda tıp fakültelerinin güncel sorunları 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/tipegitimi/-
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olan kontenjanların artırılması, üniversitedeki hekimlerin özlük hakları, norm kadro uygulaması ve tam 

gün konularında tartıĢmalar yapılmıĢ ve çözüm önerileri oluĢturarak bir tutum geliĢtirilmesi 

amaçlanmıĢtır.  

Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgin Saydam 18 Mayıs 2012‟de Trakya 

Üniversitesi‟nin ev sahipliğinde gerçekleĢtirilen Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi toplantısına 

katılmıĢ ve tıp eğitimi konularında diğer tıp fakültelerinin dekanları ile görüĢ alıĢveriĢinde 

bulunmuĢtur (G.S. 4.1.1. Ek 2)  

Benzer Ģekilde Prof. Saydam 4-5 Haziran 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde 

yapılan Tıp Fakültesi Dekanları ÇalıĢma Grubu‟nun düzenlediği çalıĢtaya katılmıĢ ve çalıĢtay sonunda 

kaleme alınan “Tıp Fakülteleri KuruluĢ Kriterleri” isimli rapora katkıda bulunmuĢtur (G.S. 4.1.1.  Ek 3) 

Tüm bu çalıĢmaların ve katılınan toplantıların ıĢığında fakültemiz öğretim üyeleri tıp fakültesi 

eğitiminde standart bir kalite tutturulabilmesi için gerekli olan kontenjan politikaları hakkında fikir 

üretmiĢ ve katkıda bulunmuĢlardır.  

 

4.2. Öğrenci temsiliyeti 

TS.4.2.1. Tıp fakülteleri eğitim-öğretim ile ilgili tüm süreçlerinde eğitimin önemli bir paydaĢı 

olarak öğrenci temsiliyetini mutlaka sağlamalıdır.  

 

Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul Tıp Fakültesi, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, (2008)‟e 

göre Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde tıp öğreniminin koordinasyonu, “Öğrenim Koordinasyon Kurulu” 

(ÖKK) tarafından sağlanmakta idi.    

   (http://www.itf.istanbul.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=117). 

ÖKK her anabilim dalının akademik kurulları tarafından belirlenen birer öğretim üyesinden oluĢmakta 

olup kendi aralarından bir koordinatör üye ile her sınıf için sınıf program sorumlusu (SPS) belirlemiĢti. 

Fakülte Yönetim Kurulu her yıl için bir üst sınıftan en baĢarılı ilk 10 öğrenci arasından birer öğrenciyi 

sınıf program sorumluları ile birlikte çalıĢmak üzere görevlendirilmiĢti. Bu öğrenciler Sınıf Program 

Sorumluları ile birlikte çalıĢarak tıp öğreniminin geliĢtirilmesinde rol sahibi olmaktaydı.  

2012 tarihli Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav 

Yönergesi‟ne göre Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde mezuniyet öncesi eğitim için temel ilke ve hedefleri 

belirleyen; eğitim takvimini değerlendiren Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu (TÖAK)‟ın üyeleri arasında 

en az 3 öğrenci temsilcisi bulunur. 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.1.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.1.1-Ek3.pdf
http://www.itf.istanbul.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=117
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Dayanağını Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları 

Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği‟nin oluĢturduğu Ġstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi 

Yönergesi gereğince her yıl Kasım ayı içerisinde fakülte ve dönem öğrenci temsilcileri seçimleri 

yapılmaktadır. (T.S. 4.2.1. Ek 1)  

Seçimle belirlenen fakülte temsilcisi ve dönem temsilcileri Rektörlüğe bildirilmekte ve 

belirtilen öğrencilerin Fakülte Kurulu‟na katılması sureti ile yönetimde öğrenci temsiliyeti 

sağlanmaktadır. (T.S. 4.2.1 Ek 2 ve T.S. 4.2.1 Ek 3) 

2011-2012 öğretim yılı için öğrenci fakülte temsilcisi seçimi 4-11-2011 tarihinde yapılmıĢ ve 

0101080234 numaralı 4. sınıf öğrencisi Abdülbaki BĠLEN öğrenci temsilcisi olarak seçilmiĢtir. 

DeğiĢtirilen yönetmelik maddesi gereği 2012 -2013 öğrenim yılında da aynı öğrenci fakülte 

temsilciliğini devam ettirmekte,  halen haftalık olarak yapılan Fakülte Yönetim  Kurulu toplantılarına 

katılmaktadır. (T.S. 4.2.1. Ek 4)  

Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarınaöğrenci temsilcisinin düzenli katılımıyla öğrencilerden 

gelen çeĢitli istekler yönetime aktarılmıĢ olup bazılarının uygulanabilmesi için karar alınmıĢtır. Bunlar 

arasında öğrenci kütüphanesinin 24 saat açık kalması, güvenlik kameralarının yerleĢtirilmesi, kablosuz 

internet ağının kurulması, kütüphanedeki bilgisayar –internet odasının saat 24.00‟e kadar açık 

tutulması, Temel Bilimler binasında öğrenci dolaplarının olduğu bölgelere güvenlik kameralarının 

yerleĢtirilmesi, ders notları ve slaytlarının fakülte web sayfasına Ģifreli olarak konulması sayılabilir. 

(T.S.4.2.1. Ek 5 ve T.S.4.2.1. Ek 6) 

Bunun haricinde Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde Öğrenci Kurulları bulunmaktadır. Her sınıfa özgü 

öğrenci kurullarına, o dönemdeki bütün öğrenciler serbestçe katılmakta ve mevcut sorunları ve çözüm 

önerilerini dönem (sınıf) arkadaĢları ve öğretim üyeleri ile paylaĢmaktadır. Her yarıyıl bir defa 

toplanan öğrenci kurulları bir gündem ve tutanak hazırlamakta ve bunu öğretim üyeleri ile 

paylaĢmaktadır. Bu toplantılara dönem temsilcileri baĢkanlık etmekte ve zorunluluk olmamasına 

karĢın çoğunlukla Dönem Koordinatörleri / Sınıf Program Sorumluları da Öğrenci Kurullarına 

katılmaktadır (T.S 4.2.1. Ek 7 ve T.S 4.2.1. Ek 8). 

Bu kurullarda alınan kararlar ve istekler Dönem Koordinatörleri‟ne / Sınıf Program Sorumlularına 

bildirilmekte ve Dekanlık konuyu Yönetim Kurulunda görüĢerek yanıt vermektedir. 2011-2012 

öğretim yılı için Öğrenci Kurullarının tarihleri tabloda verilmiĢtir. 

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.2.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.2.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.2.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.2.1-Ek4.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.2.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.2.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.2.1-Ek7.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.2.1-Ek8.pdf
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Tablo.  2011-2012 öğretim yılında yapılan Öğrenci Kurullarının tarihleri 

 1. DÖNEM 2. DÖNEM 

 TARĠH SAAT TARĠH SAAT 

1. SINIF 16.11.2011 14.30 30.04.2012 13.30 

2. SINIF 23.11.2011 13.30 30.04.2012 10.30 

3. SINIF 07.12.2011 14.30 27.04.2012 14.30 

4. SINIF 21.12.2011 16.00 21.03.2012 16.00 

5. SINIF 23.11.2011 12.30 27.03.2012 12.30 

 

6. Sınıf için öğrenci kurulu bulunmamaktadır.  

 

Bu toplantılar sonucu elde edilen geri bildirimler ile eğitimde öğrencilerin karĢılaĢtığı sorunlar 

belirlenmekte ve paydaĢ katılımı ile gerekli çözümlerin üretilmesi sağlanmaktadır.   

      

G.S.4.2.1. Tıp fakültelerinin eğitim-öğretim ile ilgili tüm süreçlerinde öğrencilerin yer alması için 

temsilcilik tanıtılmalı ve katılım özendirilmelidir. 

  
 

Mevcut sistemde tüm öğrencilerin eğitim yönetimine doğrudan ya da dolaylı olarak katılımını 

sağlayacak olanaklar yapısal olarak mevcuttur. Öğrenci temsilciliği seçimlerine katılım istenilen 

oranda olmayıp oldukça düĢüktür. Yukarıda bahsedilen öğrenci temsilcisi seçimlerinin tarihleri 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin web sitesinde duyurulmuĢtur. Önümüzdeki yıllarda öğrenci seçimlerine 

katılımın arttırılması için duyuru ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecektir. 

 Seçimlerin duyurulması ve katılımın artırılması için afiĢler hazırlanması; sosyal medyanın 

kullanılması, öğretim üyesi tarafından ders ve pratikler sırasında hatırlatılması planlanmaktadır. 

(G.S 4.2.1.Ek 1). 

 

4.3. Öğrencilere yönelik danıĢmanlık hizmetleri 

TS.4.3.1. Tıp fakültelerinde öğrenciler için akademik ve sosyal danıĢmanlığı hizmetleri 

mutlaka sağlanmalı ve sürdürülmelidir.  

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde öğrenciler için yapılandırılmıĢ akademik ve sosyal bir danıĢmanlık 

hizmeti bulunmaktadır. Akademik danıĢmanlık sistemi dayanağını 1999 yılında yürürlüğe giren ve 

2008 yılında güncellenen Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul Tıp Fakültesi, Eğitim, Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği‟nden almaktadır.  

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.2.1-Ek1.pdf
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(http://www.itf.istanbul.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=117)  

Bu yönetmeliğin 12. maddesi Ģu Ģekildedir. “Öğrenimi süresinde akademik ve psikolojik 

sorunlarını paylaĢmak, sosyal yaĢamına katkı sağlamak, problemlerin çözümünde yol göstermek üzere 

her öğrenci için bir danıĢman öğretim üyesi belirlenir” Ġstanbul Tıp Fakültesi‟ne ait güncel danıĢman 

öğretim üyeleri ve öğrencileri listesi ekte verilmiĢtir. (T.S 4.3.1 Ek 1 ve T.S 4.3.1 Ek 2) 

Ancak danıĢmanlık sistemi çeĢitli nedenlerle idealin gerisinde kalmaktadır. Öğrencilerin 

öğretim üyelerine kendiliklerinden baĢvurusu istenilen ölçüde olmamakta,  buna karĢın saatini 

belirterek randevu veren öğretim üyesinin de; bu çabası öğrenci baĢvurusunun olmaması nedeni ile boĢa 

gitmektedir. Bu sistemin etkinliğinin artırılmasının yanısıra yeni kaydolan öğrencilerin kampüse ve 

mesleğe ısınmalarına yardımcı olmak, tıptaki ilgi alanlarını ortaya koymalarına çalıĢmak, mesleki 

faaliyetler, araĢtırma projeleri veya benzer aktivitelerde yer almaları için yardımcı olmak amacıyla 

2011 yılında “Gönüllü DanıĢmanlık Sistemi” yürürlüğe girmiĢtir. Bu sistemde eğer öğrenci talep 

ederse, gönüllü danıĢmanı olan öğretim üyesinin günlük etkinliklerine eĢlik etmesine izin verilmekte, 

böylece yeni kaydolan öğrencinin bu ilk yılında tecrübeli bir öğretim üyesinin desteği sağlanmaktadır 

(TS 4.3.1 Ek 3)   

Bunların haricinde Erasmus ve Farabi programlarına katılım ile ilgili olarak da danıĢmanlık 

hizmeti sağlanmaktadır.  

Erasmus programı için, Cerrahi Bilimler, Dahili Bilimler ve Temel Tıp Bilimleri 

Koordinatörleri bulunmaktadır. (T.S 4.3.1 Ek 4)  

Bu koordinatörlere, Erasmus Programı Ġstanbul Tıp Fakültesi Koordinatörler Komisyonu 

BaĢkanı liderlik yapmaktadır. Erasmus programına baĢvurmak isteyen öğrenciler Erasmus 

koordinatörlerine bu program ile iliĢkili her türlü soruyu sorabilmekte ve destek talep 

edebilmektedirler ( T.S. 4.3.1. Ek 5)  

Ayrıca Öğrenci ĠĢleri Bürosunda Erasmus programı ile görevli sekreter de; bürokrasi ve 

Ġngilizce yazıĢmalar konusunda destek sağlamaktadır (T.S.  4.3.1.- Ek 6) 

Benzer Ģekilde Farabi Programı için de danıĢmanlık hizmeti verilmektedir. Cerrahi Tıp 

Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri Ve Temel Tıp Bilimleri Koordinatörleri Farabi programı ile ilgili 

yönetmelik uyarınca destek sağlamaktadırlar (T.S. 4.3.1 -Ek 7 ve T.S. 4.3.1 -Ek 8). 

 

http://www.itf.istanbul.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=117
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.3.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.3.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.3.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.3.1-Ek4.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.3.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.3.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.3.1-Ek7.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.3.1-Ek8.pdf
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G.S.4.3.1.       Tıp fakültelerinde akademik ve sosyal danıĢmanlık hizmetleri öğrenciler ve 

mezunlar için kurumsal hale getirilmelidir. DanıĢmanlık hizmetinde engelli öğrencilerin 

gereksinimleri saptanması ve giderilmesi ile ilgili faaliyetler de yer almalıdır.  

 

G.S.4.3.2. Tıp fakültelerinde öğrenciler için psikolojik danıĢmanlık hizmetleri sağlanmalıdır.  

 

G.S.4.3.3. Tıp fakültelerinde öğrenciler için kariyer danıĢmanlık hizmetleri sağlanmalıdır.  

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde yukarıda bahsedilen fakültemiz öğretim üyelerine dayalı 

danıĢmanlık sistemi haricinde, Ġstanbul Üniversitesi Rehberlik DanıĢmanlık ve Sosyal Destek (RDSD) 

Birimi de Çapa YerleĢkesi alt birimi vasıtası ile Ġstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine sosyal ve 

psikolojik danıĢmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Ġ.Ü. RDSD biriminin çalıĢma yönergesi ve yönetim 

Ģeması eklerde verilmiĢtir. RSDS 4 alt birimde etkinlik göstermektedir: 

- Burs destek birimi 

- Yurt Destek Birimi 

- Sosyo-kültürel destek birimi 

- Psikolojik destek birimi. 

(G.S 4.3.1- Ek 1 ve G.S 4.3.1- Ek 2) 

Birim Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda her alt birim için, birer idari personel (alt 

birim sorumlusu), ayrıca Psikolojik Destek Biriminde çalıĢacak yeterli sayıda Psikolog, Rektörlükçe 

görevlendirilir. 

  Ġ.Ü. RDSD biriminin  Çapa yerleĢkesinde bir merkezi bulunmaktadır. Bu merkezin çalıĢmaları 

2002 yılında, o dönemde merkezin sorumlusu olan Prof. Dr. Nergis Erdoğan tarafından, Tıp Eğitimi 

Dünyası Dergisi‟nde makale olarak yayımlanmıĢtır ( G.S. 4.3.1-. Ek 3). 

Çapa yerleĢkesindeki RDSD biriminin güncel sorumlusu Prof. Dr. Bilge Hapçıoğlu olup, 

Ġstanbul Tıp Fakültesi sorumlusu Prof. Dr. Sema Genç‟dir. Prof. Dr. Resa Aydın, Prof. Dr. Gülay 

Üzüm, Prof. Dr. Nurhan Enginar ve Yayın Komisyonunda görevli Birgül TaĢdemir, Psik. Hakan 

Kızıltan diğer görevliler arasında olup bu birimin kendisine ait sekreteryası bulunmaktadır  

(G.S-. 4.3.1. Ek 4a ve G.S-. 4.3.1. Ek 4b).  

RSDS Çapa YerleĢkesi Biriminin  2011-12 yılı genel çalıĢma planı ekte olup birimde yapılan 

etkinlikleri Ģu Ģekilde özetlemek mümkündür: 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek4a.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek4b.pdf
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RSDS, öğrencilere vakıf, kurum, kuruluĢlar ve kiĢilerden burs temin etmekte ve burs vermek 

için kullanılcak paranın temini amacı ile konser, kermes, sergi ve yemekler düzenlemektedir. Ġstanbul 

Tıp Fakültesi öğrencilerine burs veren kurum ve kuruluĢ sayısı 50‟nin üzerindedir. Bu kuruluĢlardan 

bazıları Ģunlardır: Kredi ve Yurtlar Kurumu, Ġstanbul Tıp Fakültesi Vakfı, Dr. Ziya Gün Vakfı, Türk 

Eğitim Vakfı, Sabancı Vakfı, ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Ġstanbul 

Ticaret Odası, Elgin Kan Vakfı, Rotary Kulüpleri, Hüsnü Özyeğin Vakfı, Zorlu Vakfı, Banat Vakfı, 

Bereket Vakfı ve bazı illerin öğrenci koruma ve destek dernekleridir. 

Sağlanan her türlü destek ve bu desteklerden yararlanan öğrenci bilgileri kaydedilmekte ve 

takipleri yapılmaktadır. Böylece bir öğrencinin birden çokyerden burs alrak diğer öğrencilerin 

mağduriyetine neden olmasının önüne geçilmesine çalıĢılmaktadır. 1091 öğrencimize burs 

verilmektedir. Burs verenler arasında Ġstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri de olup her ay 

maaĢlarından Ġstanbul Tıp Fakültesi burs havuzuna bir miktar para kesilmektedir.  

(G.S. 4.3.1 -Ek 5a, G.S. 4.3.1 -Ek 5b ve G.S. 4.3.1 -Ek 5c, G.S. 4.3.1 -Ek 6) 

RSDS, fakültenin ihtiyaç olan birimlerinde (Kütüphane, Laboratuarlar, Öğrenci ĠĢleri Bürosu, 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi vb.) yarı zamanlı olarak çalıĢmak isteyen öğrencileri uygun yerlere 

yönlendirmektedir ( G.S. 4.3.1- Ek 7, G.S. 4.3.1- Ek 8 a ve G.S. 4.3.1- Ek 8b, G.S. 4.3.1-Ek 9) 

RSDS öğrencilere maddi destek sağlamak dıĢında, Ġstanbul dıĢından gelen öğrencilere kalacak 

yer temin etmek, yurt yerine evde kalmayı tercih eden öğrencilere eĢya temin etmek, ders araç 

gereçleri, kitap vb. ücretsiz temin etmek, sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklerden ücretsiz 

yararlanmalarını sağlamak, özellikle Ġstanbul‟a yeni gelmiĢ olan 1. Dönem öğrencileri için geziler, 

konferans, panel vb. gibi etkinlikler, Rehberlik ġenliği, Ģiir yarıĢmaları düzenlemek, öğrencilerin 

sorunlarını ve beklentilerini belirlemek amacı ile bilimsel araĢtırmalar yapmak, öğrencilerin farklı 

bilim dalları konusunda bilgi sahibi olmaları ve öğretim üyeleri ile tanıĢmalarını temin etmek amacı ile 

sohbet toplantıları düzenlemek, sağlık sorunu olan öğrencileri gerekli birimlere yönlendirmek, müzik 

ile ilgilenen, öğrencilerimizi birimimiz tarafından kurulmuĢ olan Türk Sanat Müziği ve Türk Halk 

Müziği korolarına yönlendirmek, enstrüman çalan veya çalmaya meraklı yetenekli öğrencilerimiz için 

ücretsiz kurslar bulmak gibi faaliyetler de göstermektedir.  

RSDS, son bir kaç yıldır danıĢmanlık vermek için bir psikologun görevlendirilmesini 

sağlamıĢtır. Öğrenciler Uz. Psikolog Hakan Kızıltan‟dan psikolojik danıĢmanlık almak için birim 

sekreterliğine baĢvurduklarında öncelikle demografik bilgilerini ve baĢvuru nedenlerini belirttikleri bir 

“BaĢvuru Formu” doldururlar ve ardından kendilerine ön görüĢme randevusu verilir. Ön görüĢmede 

öğrencinin psikolojik sorununun niteliği açıklığa kavuĢturulduktan sonra sorunun çözümüne iliĢkin 

danıĢmanlık planı oluĢturulur. Kısa veya uzun dönemli psikolojik danıĢmanlık yapılmaktadır. Bu 

konuda geçen yıl afiĢler hazırlanmıĢtır. Son bir yıldır düzenli olarak psikologla görüĢen 15-20 öğrenci 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek5a.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek5b.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek5c.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek7.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek8a.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek8b.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek9.pdf
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bulunmaktadır. Gerekli görülen durumlarda öğrenci psikiyatrik danıĢmanlığa yönlendirilmektedir  

(G.S 4.3.1.- Ek 10) 

Bu psikolojik danıĢmanlık hizmeti dıĢında Ġstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında 

görevli Psikolog Prof. Dr. Güler Bahadır‟a çok sayıda öğrenci kiĢisel olarak baĢvurmaktadır. Kendisi 

mümkün olduğunca gönüllülük bazında bu öğrencilere psikolojik danıĢmanlık vermektedir  

(G.S. 4.3.1.-Ek 10 a) 

Ġstanbul Üniversitesi Rehberlik biriminin tanıtımı her yıl yeni baĢlayan öğrenciler için öğrenim 

yılı baĢlangıcında düzenlenen “Yönelim Programı”nda yapılmaktadır (G.S. 4.3.1.- Ek 11) 

Bu programda yeni baĢlayan öğrencilere fakülte ve tarihçesi hakkında bilgi verilmekte; 

Erasmus, Farabi gibi değiĢim programları ile Öğrenci Klüpleri tanıtılmakta ve katılımları 

istenmektedir. Ayrıca her öğrenim yılı baĢında dağıtılan Öğrenci Kılavuzunda da; Ġ.Ü. RDSD Birimi 

ve çalıĢmalarından bahsedilmektedir (G.S. 4.3.1.- Ek 12 ve G.S. 4.3.1.- Ek 13)  

Gerek Ġstanbul Üniversitesinde gerekse alt birim olarak Ġstanbul Tıp Fakültesinde engelli 

öğrenciler desteklenmektedir.  

 Ġstanbul Üniversitesi Özürlüler AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 2003 yılı Aralık ayında 

kurulmuĢtur. 2004 yılından beri Ġstanbul Üniversitesinde eğitim gören engelli öğrencilerle ilgili 

tespitleri yapmıĢ, öğrenci sorunlarına yönelik çalıĢmalar baĢlatmıĢtır. 2005 yılında ilk olarak baĢlatılan 

Engelli Öğrencilerin sorunlarının tartıĢıldığı, Türkiye‟deki tüm üniversitelerin engelli öğrenci 

danıĢmanlarının katıldığı ÇalıĢtay‟ların organizasyonunda aktif olarak görev almıĢtır. 2005 yılında 

çıkartılan Özürlüler Kanunundan sonra her üniversitede engelli öğrenciler için koordinatörlük 

kurulması kararı alınmıĢtır. Ġstanbul Üniversitesi Rektörlüğü de, yönetmeliğe uygun olarak görev 

yapan Özürlü Öğrenci Birimi‟ni kurarak, Özürlü Birimi ve Özürlüler Merkezinin görevlerini ayrı ayrı 

belirlemiĢtir (G.S. 4.3.1. Ek 14)  

2012 yılında Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından merkezin adının “Ġstanbul Üniversitesi 

Engelliler Uygulama ve AraĢtırma Merkezi” olarak değiĢtirilmesi uygun görülmüĢtür. 

Merkezin yönetmeliği Ġstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün oluĢturduğu bir kurulun 

denetiminde yenilenmiĢ ve onay için YÖK‟e gönderilmiĢtir.  

ĠÜ Özürlü Öğrenciler Birimi  20.06.2006 tarihinde  Resmi Gazetede yayınlanan 

“Yükseköğretim Kurumları Özürlüler DanıĢma ve Koordinasyon Yönetmeliği” doğrultusunda 

hazırlanan  “ĠÜ Özürlü Öğrenciler Birimi Yönetmeliğine” bağlı olarak kurulmuĢtur.  

(http://engelsiz.istanbul.edu.tr/) (G.S. 4.3.1. Ek 15, G.S. 4.3.1. Ek 16) 

Ġstanbul Üniversitesi‟nde 2012 yılında açılan Engelsiz Bilgi Merkezi‟nde görme engelliler için 

gerekli her türlü donanım mevcuttur. Ġstanbul Üniversitesi Çapa kampüsünde bulunan Ġstanbul Tıp 

Fakültesinin engelli öğrenci akademik sorumlusu Prof. Dr. Resa Aydın‟dır. 2012-2013 eğitim ve 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek10.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek10a.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek11.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek12.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek13.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek14.pdf
http://engelsiz.istanbul.edu.tr/
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek15.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek16.pdf
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öğrenim yılında Ġstanbul Tıp Fakültesinde kayıtlı herhangi bir engelli öğrenci bulunmamaktadır 

 (G.S 4.3.1-. Ek 17) 

Ġstanbul Üniversitesi‟nde öğrencilerin kariyer geliĢimlerine destek olmak amacı ile Ġ.Ü. Sağlık 

Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Kariyer GeliĢtirme Merkezi (KAGEM) bulunmaktadır. 

(http://kariyer.istanbul.edu.tr) Bu merkez öğrencilerin kariyer planlarını etkili bir Ģekilde 

gerçekleĢtirebilmeleri için değerlendirme araçları (ilgi ve beceri testleri) uygulamakta, özgeçmiĢ 

hazırlamanın yanında mülakat ve iĢ arama teknikleri konusunda eğitimler vermektedir. Ayrıca 

öğrencilerin doldurduğu “Kariyer DanıĢmanlık Talep Formu”  

(http://kariyer.istanbul.edu.tr/hizmet_talep_formu.php) ve yüz yüze görüĢme yoluyla da öğrencilerin 

bildirdikleri talep doğrultusunda hizmet verilmektedir. Bunların haricinde öğrencilerin kariyer 

geliĢimlerine yönelik bir takım faaliyetlede de bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin 2010-2011 ve 2011-

2012 eğitim öğretim yıllarına ait dökümleri ekte verilmiĢtir (G.S 4.3.3.- Ek 1 ve  G.S 4.3.3.- Ek 2) 

 Ayrıca Ġstanbul Üniversitesi Kariyer GeliĢtirme Merkezi (KAGEM) öğrenim görmekte olan 

öğrencilerimizi yarı zamanlı çalıĢma olanağı sunan firmalar ile bir sosyal ağ aracılığı ile 

buluĢturmaktadır (http://kariyer.istanbul.edu.tr). 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin mezunlarına ve öğrencilere yönelik önemli bir destek aracı Ġstanbul 

Tıp Fakültesi Mezun ve Mensupları Derneği (ĠTFmed)‟dir. ITFmed Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin öğretim 

üyeleri tarafından 17.05.2010 tarihinde kurulmuĢ bir sivil toplum örgütüdür. Derneğin kuruluĢ amacı 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde çalıĢan veya mezun olmuĢ hekimlerin kültürel ve mesleki geliĢimini 

sağlamak, bireysel olarak fakülte çalıĢanlarını ve öğrencilerini maddi, sosyal, kültürel ve eğitsel 

yönlerden desteklemek, bireyler arasında birliği ve dayanıĢmayı geliĢtirmektir. (ITFmed Tüzüğü: 

http://www.itfmed.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=2)

 Öğrenci bursları ITFmed‟in önemsediği bir konudur. Ġstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinden 

burs gereksinimi olanlar Rehberlik Ofisi‟nin belirlediği kriterlerle seçilmektedir. Öğretim 

Üyelerimizden ve Fakülte dıĢındaki kaynaklardan sağlanan bağıĢlarla bu öğrencilere burs 

verilmektedir. Bursa kaynak oluĢturmak amacıyla ITFmed mezuniyet sonrası eğitim programları da 

düzenlemektedir (G.S 4.3.3-. Ek 3) 

Ġstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet töreni 25 Haziran 2012 tarihinde Haliç Kongre Merkezi‟nde 

ĠTFmed‟in katkıları ile gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek17.pdf
http://kariyer.istanbul.edu.tr/
http://kariyer.istanbul.edu.tr/hizmet_talep_formu.php
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.3-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.3-Ek2.pdf
http://kariyer.istanbul.edu.tr/
http://www.itfmed.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=2
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.3-Ek3.pdf
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4.4. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar 

T.S.4.4.1. Tıp fakülteleri öğrencilere mutlaka sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanakları 

sağlamalıdır.  

  

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde her yıl Mayıs ayında artık geleneksel hale gelen Öğrenci ġenlikleri 

düzenlenmektedir. Bu aktivite ile öğrencilerin kültürel sanatsal ve sportif bir ortamda sosyal olarak 

kaynaĢmaları hedeflenmektedir. Bu Ģenlikler Öğrenci Klüpleri tarafından planlanmakta, yapılacak 

aktiviteler önceden sorumlu Koordinatör öğretim üyesine bildirilmekte ve programlar için Dekanlıktan 

onay alınmaktadır (T.S 4.4.1.- Ek 1).   

Öğrenci ġenliklerinde görevi olan öğrencilere Dekanlık tarafından izin verilir ve anabilim 

dallarına öğrencinin izinli olduğu bildirilir (T.S. 4.4.1.- Ek 2). 

Her akademik yılın baĢlangıcında açılıĢ töreni yapılmakta, yeni öğrenciler için de tanıtım 

programı ve kültürel program hazırlanmaktadır ( T.S. 4.4.1.- Ek 3). 

  Her yıl 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Dekanlık tarafından öğrencilerin de katılımıyla sosyal 

ve kültürel aktiviteler içeren bir program yapılmaktadır (T.S. 4.4.1.- Ek 4 a ve T.S. 4.4.1.- Ek 4 b). 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde uzun yıllardır sosyal, kültürel, sanatsal ve, sportif kulüpler 

bulunmaktadır. Kulüplerin kurulması ve iĢleyiĢi Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi‟ne göre yapılmaktadır. Bu yönerge 2547 sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu‟nun 2880 sayılı kanun ile değiĢik 46. ve 47. maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 

BaĢkanlığı‟nın yürüteceği hizmetleri düzenleyen 3 ġubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi TeĢkilatlandırma Yönetmeliği‟nin 10. maddesine 

dayanılarak hazırlanmıĢtır (T.S .4.4.1- Ek 5). 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde halihazırda faaliyette olan 23 adet Kulüp bulunmaktadır. Ekteki 

belgede ĠTF‟nde faaliyette olan öğrenci kulüplerinin listesi, her kulübün baĢkanı ve danıĢman öğretim 

üyesi verilmiĢtir (T.S  4.4.1- Ek 6). 

 Öğrenci Kulüplerinin Koordinatör Öğretim Üyesi Prof. Dr. AyĢegül Ketenci olup ekte 

görevlendirme belgesi sunulmuĢtur (T.S. 4.4.1-. Ek 7). 

Diğer taraftan Ġstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri Ġ.Ü. Spor Birliği Kulübü‟nün tesislerinden 

sporcu kartı çıkarılarak faydalanmaktadırlar. Bu tesisler Ģunlardır: Avcılar yerleĢkesinde kapalı spor 

salonu, kapalı ve açık tenis kortu kompleksi, futbol halı sahası, suni çim futbol sahası, CerrahpaĢa Tıp 

Fakültesi kapalı spor salonu ve halı sahası, Kaya Çilingiroğlu kapalı spor salonu, ĠletiĢim Fakültesi 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek4a.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek4b.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek7.pdf
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futbol halı sahası, Beyazıt yerleĢkesinde tenis kortu ve basketbol sahası, futbol halı sahası, Coğrafya 

Bölümü kapalı spor salonu ve halı sahası. 

(http://www.istanbul.edu.tr/iusbk/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=30). 

Bunlar arasından Kaya Çilingiroğlu Kapalı Spor Salonu, Çapa YerleĢkesi‟ne bitiĢik olup öğrencilerin 

en sık faydalandıkları spor alanıdır.    

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde faaliyette olan kulüpler arasında en göze çarpanlardan birisi Öğrenci 

Bilimsel AraĢtırma Kulübü (ÖBAK)‟tır. ÖBAK tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Tıp 

Bilimleri Öğrenci Kongresi (IMSSC) bir öğrenci kongresi olarak ilk olma niteliğini taĢımaktadır  

(T.S. 4.4.1 Ek 8) 

Ġstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi Rasimcan Meral tarafından kaleme alınan ve ÖBAK‟ın yıllar 

içinde geliĢimini, güncel durumunu ve akademik aktivitelerini özetleyen rapor ekte verilmiĢtir 

(T.S.4.4.1. Ek 9)  

Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren etkin kulüplerden biri de Tiyatro Kulübüdür. 1983 

yılında Ġstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu adı altında kurulan ve öğrencilerden oluĢan grup 

2011-2012 döneminde Yastık Adam isimli oyunu hazırlayarak Bahar ġenlikleri sırasında, Alternatif 

Tiyatrolar Günlerinde, ODTÜ Tiyatro Ģenliğinde ve Ege Üniversitesi Tiyatro Ģenliğinde 

sergilemiĢlerdir.  Bu günlerle ilgili duyurular, öğrencilerin izinli sayıldığına dair belgeler, oyuna dair 

broĢür ve afiĢlerin basılıp sergilenebilmesi için verilen dilekçe ve yazıĢmalar, oyunun broĢür ve 

tanıtımı, oyunla ilgili malzemelerin alımına dair yazıĢmalar ekte sunulmuĢtur (T.S. 4.4.1.- Ek 10). 

Tiyatro kulübü GüneĢ Avı adlı oyun için kostüm masrafları talep etmiĢ ve bu talep Rektörlükçe 

uygun karĢılanmıĢtır (T.S. 4.4.1.- Ek 11). 

Müzik Kulübü de etkin çalıĢan kollardan biri olup her yıl Bahar Ģenliğinde Çapa kampüsünde 

Akustik ve  Rock Konserleri düzenlemekte, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında müzik 

dinletileri sunmaktadır. Ayrıca bu yıl aktif olarak klasik gitar, elektro gitar, bas gitar, bateri, yan flüt 

dersleri verilmiĢ; Bahar Ģenlikleri ve AçılıĢ ġenliklerinde bahçede sürekli müzik yayını yapılmıĢtır. 

Kulübün stüdyosunda bireysel ve grup halinde çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Kayak Kulübü geçtiğimiz yıl içinde kayak eğitimi ve kayak sporunu sevdirmek amacıyla 

Uludağ‟da bir  kamp düzenlemiĢtir.  

Su Altı Sporları  (SAS) Kulübü çeĢitli merkezlere dalma kursları düzenlemekte, ayrıca çeĢitli 

toplantılarla eğitim gerçekleĢtirmektedirler (T.S. 4.4.1-. 12a ). 

Bilgisayar ve ĠletiĢim Kulübü, Resim Karikatür Heykel Kulübü ve Fotoğrafçılık Kulübü çeĢitli 

geziler düzenlemiĢ Dekanlıktan araç isteğinde bulunmuĢlardır (T.S. 4.4.1.- Ek 12b). 

Fotoğrafçılık Kulübü Bahar ġenliği kapsamında düzenlenecek sergide kullanacakları 

fotoğrafların baskısı için malzeme temini amacıyla dilekçe vermiĢlerdir (T.S 4.4.1-. Ek 13) 

http://www.istanbul.edu.tr/iusbk/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=30
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek8.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek9.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek10.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek11.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek12a.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek12b.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek13.pdf
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Öğrencilerimizin  çalıĢmalarının fakültemizde sunulması amacı ile 02.08.2012 tarihinde ĠTF 

Öğrenci Sunuları ÇalıĢma Kurulu oluĢturulmuĢtur. Dekan, mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu Dekan 

Yardımcısı, öğrencilerden sorumlu öğretim üyesi, ĠTF Sekreteri ve Öğrenci ĠĢleri Bürosu ġefinden 

oluĢan bu kurulun temel misyonu öğrencilerin yaptığı çalıĢmaların gündeme getirilmesi, öğrencilerin 

bilimsel motivasyonunun artırılması ve bu çalıĢmaların fakültede duyurulmasının sağlanmasıdır  

(T.S 4.4.1. Ek 14) 

 

G.S.4.4.1. Tıp fakülteleri öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını özendirmeli ve 

katılımlarının akademik baĢarı değerlendirmelerine katkısını sağlamalıdır.  

G.S.4.4.2. Tıp fakülteleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklara katılım ile öğrenciler ve 

öğretim elemanlarının etkileĢimlerinin artırılmasını sağlamalıdır.  

G.S.4.4.3. Tıp fakülteleri gereksinimi olan öğrencilerine burs, yarı zamanlı iĢ gibi ekonomik 

destek olanakları sağlamalıdır.  

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımları 

desteklenmektedir. Bunlardan birisi “Akran Eğitim” projesidir. Akran eğitimi, öğrencilerin eğitici 

öğrenciler aracılığı ile öğrenmeleridir. Akran eğitim modelinde, akranların birbirlerine özdeĢimi, 

sosyal etkileĢimi ve iĢbirlikçi öğrenmelerinden ortaya çıkan sosyal öğrenmeden yararlanılır. 

2006 yılında baĢlayan bu programda ilk iki yıl 35 gönüllü öğrenciye iki grup halinde katılımlı 

yöntemlerle akran eğiticilik bilgi ve becerileri kazandırılmıĢtır. Akran eğiticiler, arkadaĢlarına bütünsel 

bakıĢ açısıyla temelde sağlıklı yaĢam, özel olarak da cinsel sağlık-üreme sağlığı alanında güvenli 

davranıĢlar kazandırmayı amaçlamaktadırlar. Akran eğiticisi olarak yaptıkları çalıĢmalar 

öğrencilerimizin sağlıklı yaĢam ve iletiĢim becerilerini geliĢtirecek ve bilgilendirme yaptıkları 

arkadaĢlarının da benzer becerilere sahip olmalarını sağlayacak ve katkıda bulunacaktır. Projenin 

bitiminde eğitim almıĢ olan gençlerin riskli davranıĢ sıklığının azalması, güvenli davranıĢ sıklığının 

artması beklenmektedir (G.S 4.4.1 Ek 1) 

Fakültenin Ergen ve Ruh Sağlığı Kulübü öğrencileri oldukça etkin sosyal sorumluluk faaliyetleri ve 

projeleri yerine getirmektedirler. Proje kapsamında Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu çocuklarını, Kadıköy 

Ezo Sunal Çocuk Atölyesine götürerek Sanata Ve Bilime Yolculuk atölye çalıĢması gerçekleĢtirmiĢler, ĠTÜ 

Bilim Müzesini ve Sakıp Sabancı Müzesini ziyaret etmiĢler,  çocuklarla tiyatro oyunları izlemek gibi 

etkinliklerde bulunmuĢlardır. Dekanlık bu konuda araç desteği vermiĢtir (G.S 4.4.1 Ek 2) 

TURK MSIC Kulübü sosyal sorumluluk alanında oldukça fazla sayıda etkinlik yapmıĢtır.  

Kulüp üyeleri ve diğer öğrencilerle fakültemiz hastanesinde 1000 kiĢinin kan Ģekeri ölçülerek diyabet 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek14.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.4.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.4.1-Ek2.pdf
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taraması yapılmıĢ, Galatasaray Lisesi önünde HIV Pozitif'lere karĢı olan önyargıyı yıkmak ve 

halkımızı üreme sağlığı konusunda bilgilendirmek adına yine gönüllülerle stand çalıĢması yapılmıĢtır. 

Kızılay ve ġehir Hatları iĢbirliğiyle, Fizyoloji Anabilim Dalından Ezgi Tuna Erdoğan'ın verdiği 

Hipertansiyon Eğitimi ve ekipman desteğinin ardından 18 Aralık 2011 Cuma günü, 100 gönüllü 

öğrenci hem BeĢiktaĢ-Kadıköy vapurunda, hem de Taksim Meydanında "Kalbin Senin Ellerinde" 

projesi  kapsamında hipertansiyon hakkında bilgilendirme yapıp, 700 broĢür dağıtmıĢ ve yaklaĢık 600 

kiĢinin tansiyonunu ölçmüĢtür (G.S. 4.4.1. Ek 3 ve G.S. 4.4.1. Ek 4) 

  TurkMSIC, hasta haklarına konusuna göstermiĢ olduğu duyarlı yaklaĢımından ötürü 9. 

HAYAD (Hasta ve Hasta Yakınları Derneği) Hizmet Ödülleri'nden Juri Özel Ödülü'ne layık 

görülmüĢtür (G.S. 4.4.1. Ek 5). 

SCOPE-SCORE değiĢim alt komitesinin Aralık ayında yapmıĢ olduğu sınavda belirli bir 

puanı alan Ġstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine yurt dıĢında staj/araĢtırma değiĢimi imkanları 

sunulmuĢtur. Ağustos ayında dünyanın dört bir yanından gelecek olan öğrenciler için çeĢitli 

konaklama merkezleri/belediyeler/firmalarla görüĢmeler yapılmıĢtır.  

Tıp Eğitimi (SCOME) alt komitesi Mezuniyet Öncesi Eğitimin  Akreditasyonu sürecine dahil 

olup görev almıĢtır.  

            Kulüp üyeleri "Oyuncak Ayı Hastanesi" projesinde Fatih Engin Sever Anaokulu'nda 30 

gönüllü ile 100 çocuğa ulaĢıp çocukların doktor korkularını yenmelerini ve tıp öğrencileriyle eğlenceli, 

öğretici bir gün geçirmeleri için ortam yaratmıĢtır (G.S 4.4.1. Ek 6). 

Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS(SCORA) alt komitesi "8 Mart‟ta Dünya  Fatih Belediyesi'nin 

desteğiyle, hastanemizdeki kadın hastalarla hasta yakınlarına gül dağıtarak Dünya Kadınlar Günü‟nü 

kutlamıĢtır. Dr. Gülsüm Önal da "Tıp Tarihinde Kadın Hekimler" konulu sunumuyla etkinliğin geniĢ 

kitlelere ulaĢmasına yardımcı olmuĢtur. Ayrıca "Cinsellik-Cinsiyet Kimliği ve Homofobi" adlı bir 

söyleĢi düzenlemiĢlerdir.  Son olarak; geçtiğimiz günlerde "Meme Kanseri-Kendi Kendine Meme 

Muayenesi" projesi Merve Kaymakçı'nın koordinatörlüğünde, Fakültemiz Onkoloji Bölümü 

cerrahlarından Doç. Dr. Hasan Karanlık'ın ve ĠSMEK (Ġstanbul Meslek Edinme Kursları)'nın 

desteğiyle gerçekleĢtirmiĢlerdir. 

Ayrıca aĢağıdaki linklerden de Türk MSIC‟in bazı etkinliklerine ulaĢılabilir. 

http://www.populersaglik.com/diyabetgunu-istanbul-universitesi-ogrencileri-haber1423.htm 

Simone Sapienza'nın fotoğraflarına http://simonesapienzafoto.blogspot.com/2011/12/dunya-aids-gunu-

2011.html adresinden ulaĢabilirsiniz.  

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.4.1-Ek3.mht
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.4.1-Ek4.mht
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.4.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.4.1-Ek6.pdf
http://www.populersaglik.com/diyabetgunu-istanbul-universitesi-ogrencileri-haber1423.htm
http://simonesapienzafoto.blogspot.com/2011/12/dunya-aids-gunu-2011.html
http://simonesapienzafoto.blogspot.com/2011/12/dunya-aids-gunu-2011.html
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Pozitif YaĢam Derneği: http://pozitifyasam.org/tr/basin-bildirilerimiz/1-aralik-2011-dunya-aids-gununu-andik-

aralik-2011.html 

EHA: http://www.etha.com.tr/Haber/2011/12/01/yasam/taksimde-renkli-aids-yuruyusu/ 

http://www.medicinexpress.org/aralik/ 

Öğretim üyeleriyle öğrencileri kaynaĢtıran faaliyetlerden biri de Türk Sanat ve Halk Müziği 

Korosudur. Grup haftada bir toplanıp sazlar ve koro Ģefi eĢliğinde repertuar hazırlamakta, Mezuniyet 

Töreninde ve 14 Mart Tıp Bayramında konser vermektedirler. 

(T.S. 4.4.1.- Ek 4 a ve T.S. 4.4.1.- Ek 4 b). 

Öğrencilerle öğretim üyelerini kaynaĢtıran aktivitelerden bir diğeri Halı Saha Futbol 

Turnuvalarıdır. Mayıs ayında Bahar ġenliklerine paralel olarak düzenlenir.  

Tıp Fakültesinde 91 öğrenci yarızamanlı olarak çalıĢmaktadır. Ekteki listede yarı zamanlı 

çalıĢan öğrencilerin dağılımları görülmektedir. Hepsi ayda 60 saati geçmeyecek Ģekilde 

ücretlendirilerek sigortalanmıĢtır (G.S. 4.3.1 ek 7).   

4.5. Öğrencilerle sürekli ve düzenli iletiĢim 

T.S.4.5.1. Tıp fakülteleri öğrencilerle her aĢama/yılda sürekli ve düzenli iletiĢim sağlayacak 

mekanizmaları (sosyal, idari, akademik) mutlaka oluĢturmalıdır.  

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟ndeki her öğrenciye iletiĢim kurmaya yönelik -@ogr.iu.edu.tr - uzantılı 

e-posta adresi tanımlanmaktadır. Ayrıca bütün öğrencilerin cep telefonları da Öğrenci ĠĢleri Bürosunda 

kayıtlıdır. Böylece programları ile ilgili değiĢiklikler, düzenlemeler ve kurumsal faaliyetlerden 

haberdar olmaktadırlar. Ayrıca web sitesindeki öğrenci ekranında duyurular düzenli olarak 

güncellenmektedir. (http://www.istanbul.edu.tr/itf/itfogrenci/). 

Öğrenci ĠĢleri Bürosu öğrencilerin her türlü sorusuna ve gereksinimlerine yanıt verecek Ģekilde 

yapılandırılmıĢtır. Öğrenciler dilekçe vererek baĢvurmaktadırlar (T.S. 4.5.1. Ek 1) 

Dershane koridorları ve kütüphanede bildiri panoları mevcut olup duyurular bu yolla da 

iletilmektedir (T.S. 4.5.1. Ek 2).  

Her sonbahar eğitim öğretim yılının baĢında öğrencilere yönelik açılıĢ töreni yapılmaktadır. 

Yeni baĢlayan öğrencilerin okula uyumunu arttırmak amacıyla yönelim programı düzenlenmektedir. 

Tüm bu uygulamalar öğrencilerle doğrudan iletiĢim olanağı sağlamakta ve yapıcı bir diyalog zemini 

yaratılmaktadır (G.S. 4.3.1. Ek 11 ve T.S 4.5.1. Ek 4)  

http://pozitifyasam.org/tr/basin-bildirilerimiz/1-aralik-2011-dunya-aids-gununu-andik-aralik-2011.html
http://pozitifyasam.org/tr/basin-bildirilerimiz/1-aralik-2011-dunya-aids-gununu-andik-aralik-2011.html
http://www.etha.com.tr/Haber/2011/12/01/yasam/taksimde-renkli-aids-yuruyusu/
http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.medicinexpress.org/aralik/&h=JAQEKg5n-AQEfYqpQxUzHnVj6joGxDe8pjlo7y0zNjKIC-Q
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek4a.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.4.1-Ek4b.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek7.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/itfogrenci/
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.5.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.5.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.4.3.1-Ek11.pdf
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Ayrıca Öğrenci Kurulları her sınıf için yılda 2 kez düzenlenen, öğrencilerin sorunlarını ve 

çözüm yollarını Sınıf Program Sorumluları / Dönem Koordinatörü ve katılan öğretim üyeleri ile 

konuĢabildiği bir iletiĢim platformudur.  (T.S. 4.2.1. Ek 8) 

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Feyza Darendeliler 2 haftada bir ÇarĢamba günleri saat 9.00-10.00 

arası tüm öğrencilere kapısını açtığı ve gelen öğrencileri dinlediği “AÇIK KAPI” toplantılarını 

düzenlemektedir. Böylece öğrencilerin sorunlarını birinci elden dinlemekte ve çözüm yollarını onlarla 

birlikte araĢtırmaktadır.  

Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu (TÖAK)‟ın ayda 2 kez yaptığı toplantı öncesinde Dekan 

Yardımcısı Prof. Dr. Feyza Darendeliler Öğrenci Temsilcisi ile görüĢ alıĢveriĢinde bulunup 

toplantılara bu ön bilgilerle katılmaktadır.  

Öğretim üyelerinin yürüttüğü danıĢmanlık hizmetleri, Bahar ġenliği Etkinlikleri, Öğrenci 

Kongresi, Öğrenci Kulüpleri öğrencilerle iletiĢimin pekiĢtirilmesini sağlayan sosyal etkinliklerdir.  

Bilgisayar ve ĠletiĢim Kulübü, Ġstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Forumu – ĠTFFORUM adıyla 

öğrenciler arasındaki iletiĢimi güçlendirecek bir paylaĢım sitesi oluĢturmuĢtur. 

(http://www.itfforum.com/) Öğrenciler burada görüĢlerini, deneyimlerini, belgeleri  paylaĢabilmekte, 

düĢünceler üzerinde yorum yapabilmekte, soru sorarak akranlarından cevap alabilmektedir. Bu rahat 

ve özgür ortam öğrenciler arasında dayanıĢma ve iletiĢimi güçlendirmektedir. 

            “Öğrenci ĠliĢkileri Komisyonu” Ġstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri ile öğretim üyeleri ve 

yönetimin iliĢkilerini geliĢtirmek, mezuniyet etkinliklerini yönlendirmek, sosyal sorumluluk 

projelerine öncülük etmek ve öğrencilerimizin geliĢimine rehberlik etmek üzere çalıĢmaktadır (Ekleri 

madde T.S. 8.3.1’de verilmiĢtir.) 

Yukarıda sözedilen tüm bu iletiĢim araçlarının haricinde, kulüplerin daha fazla öğrenciye 

(özellikle elektronik ortamda) ulaĢması için giriĢimler yapılmakta (servis sağlayıcısı desteği gibi) ve 

iletiĢimin güçlendirilmesi için Facebook, Twitter vb gibi sosyal medya olanaklarının kullanılması 

üzerinde çalıĢılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.4.2.1-Ek8.pdf
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5. PROGRAM DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ    

 

T.S. 5.1  Tıp fakültelerinde nicel ve/veya nitel yöntemlerin kullanıldığı sürekli ve 

sistematik eğitim programı değerlendirme sistemi ve planı mutlaka bulunmalıdır. 

       Program değerlendirme sistemi, mutlaka, düzenli olarak toplanan öğretim üyesi ve öğrenci 

geri bildirimleri ve eğitim programı hedefleriyle iliĢkilendirilmiĢ öğrenci performansı 

izlemlerini kapsamalıdır. 

        

  Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesindeki tıp eğitimi programını değerlendirme 

çalıĢmalarının, ulusal normlar çerçevesinde, öğrencilerin ve mezunların tutum ve davranıĢlarına 

yansıyan değiĢimlerin değerlendirilmesine yönelik etkinlikleri de içerir Ģekilde, geniĢ kapsamlı olarak 

yürütülmesi hedeflenmektedir. (T.S.5.1.1.-Ek-1)  Genel sistematik değerlendirme programı oluĢturma 

ile ilgili atılan en önemli adım 2012-2013 eğitim döneminde uygulamaya konulmuĢ olan ”İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesi”dir. Bu bağlamda, 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme Kurulu oluĢturulmuĢ (T.S.5.1.1.-Ek-2 ve T.S.5.1.1.-Ek-3) ve 

bu kurul çatısı altında Program Değerlendirme Alt Kurulu kurulmuĢtur (T.S.5.1.1. Ek 4) Yönergenin 20. 

maddesinin 3. bendi uyarınca bu kurul bir bütün olarak mezuniyet öncesi programın girdi, süreç, çıktı 

ve etkileri açısından değerlendirilmesini sağlayacak araç ve yöntemleri belirler, geliştirir ve/veya 

geliştirilmesini sağlar, alınan sistematik geri bildirimleri Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu (TÖAK) 

aracılığıyla dönem ve dilim koordinatörlüklerine iletir. Geri bildirimler doğrultusunda gerekli görülen 

değiĢiklik ve düzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunur. Bu iĢlevleri yerine getirebilmek için 

yapılan toplantıların tutanakları, alt kurul baĢkanı tarafından toplantıyı izleyen 2 gün içinde TÖAK‟a 

iletilir (T.S.5.1.1.-Ek 5).  

Ġstanbul Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme Kurulu Program Değerlendirme Alt Kurulu, 

Ġstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde 1998‟den beri kullanılan çeĢitli değerlendirme araçlarının (T.S.5.1.1.-

Ek-6) kapsamını ve niteliğini geliĢtirerek, programın uygun bileĢenlerle değerlendirilmesine yönelik 

çalıĢmalar yapmaya baĢlamıĢtır (T.S.5.1.1.-Ek-5). Birinci Dilim  Tıbba merhaba için yapılan anket 

sonuçlarının dökümleri Dilim Koordinasyon Kurulu‟na ve TÖAK a sunularak değerlendirilmiĢtir 

(T.S.5.1.1.-Ek-7a ve T.S.5.1.1.- Ek 7b). 

Sistematik değerlendirme yapmak amacıyla  2011 yılından itibaren Dekan ve Dekan 

yardımcısının katılımı ile, her dönemle ayrı ayrı olmak üzere öğrencilerle karĢılıklı görüĢmeler 

yapılmaya baĢlanmıĢ ve öğrencilerin eğitim programı ve fakülteyle ilgili memnuniyet ve eleĢtirileri 

alınmak üzere toplantılar düzenlenmiĢtir. Bu toplantılarda elde edilen geri bildirimler 

değerlendirilerek, gerekli iyileĢtirilmeler yapılmaktadır (T.S.5.1.1 Ek-8 ve T.S.5.1.1 Ek 9). 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek4.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek7a.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek7b.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek8.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek9.pdf
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Tablo: 2011-2012 Öğrenim döneminde yapılan Öğrenci Kurulları  

 

 1. DÖNEM 2. DÖNEM 

 TARĠH SAAT TARĠH SAAT 

1. SINIF 16.11.2011 14.30 30.04.2012 13.30 

2. SINIF 23.11.2011 13.30 30.04.2012 10.30 

3. SINIF 07.12.2011 14.30 17.04.2012 14.30 

4. SINIF 21.12.2011 16.00 21.03.2012 16.00 

5. SINIF 23.11.2011 12.30 27.03.2012 12.30 

 

Yine program değerlendirme çalıĢmalarında sistematik bir sürece uymak gerektiğinden, tüm 

dönemlere ait programı kapsayan ve yılda en az bir kez uygulanacak bir anket formu hazırlanmıĢ, 

2011–2012 eğitim yılında öğrenci bir anket uygulanmıĢtır (T.S.5.1.1 EK 10). 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nden mezun hekimlerin tıbbi bilgi düzeyindeki baĢarısını 

değerlendirmede dikkate alınan ölçütlerden birisi ulusal ölçekte gerçekleĢtirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı 

(TUS) baĢarısıdır. Mezunlarımızın dönemsel TUS baĢarıları Genel Akademik Kurullarda 

tartıĢılmaktadır. (T.S.5.1.1 Ek-11). 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 3. sınıf öğrencilerinin aldıkları eğitim 

programını değerlendirmeleri istenmekte ve bu değerlendirmeler öğretim üyeleri ile paylaĢılmaktadır. 

Öğrencilere bir anket uygulanarak  teorik derslere, yapılan pratiklere, eğitimi yapan tıpta uzmanlık 

öğrencilerinin performansına yönelik sorular sorulmaktadır Öğrenciler isimlerini belirtmedikleri anket 

formunda yapılan eğitimi puanlandırırken düĢüncelerini de rahatlıkla belirtmektedir. Anket sonuçlarına 

göre verilen eğitim programı sorumlu öğretim üyesi tarafından değerlendirilmekte ve veriler akademik 

kurulda paylaĢılarak özdeğerlendirme yapılmaktadır.  Ayrıca pratik eğitimi veren tıpta uzmanlık 

öğrencilerine bu anket sonuçları kapalı zarf ile bildirilmekte, en iyi puanı alan asistanlara teĢekkür 

yazılmakta, bazen de küçük ödüller verilmektedir.  

Ġç Hastalıkları Anabilim dalı benzer bir uygulama ile 3. Sınıf uygulamalarında yer alan Tıpta      

Uzmanlık öğrencilerinin, öğrenciler tarafından değerlendirilmesini hedefleyen anketler uygulamakta 

ve bu anketleri daha sonra asistanlar ile paylaĢmaktadır. (T.S.5.1.1 Ek-12).          

2004 yılından bu yana 2. Sınıf yaz yarıyılında  yürütülmekte olan Beceri laboratuvarı 

uygulamalı çalıĢmalarından düzenli olarak 8 yıldır geri bildirim alınmakta ve bu geri bildirimler 

raporlandırılmaktadır. 

Öğrencilerin bilgilendirilmesi ve geri bildirimlerin alınması Fakülte Yönetim Kurulu ve Eğitim 

Komisyonu toplantılarına düzenli olarak katılan öğrenci temsilcileri aracılığıyla gerçekleĢtirilmektedir. 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek10.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek11.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek12.pdf
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Böylece gerek öğrencilerden gelen itiraz ve istekler temsilciler aracılığı ile doğrudan iletilmiĢ olmakta, 

gerekse karar alma sürecini bizzat izleyen öğrenciler sayesinde tüm öğrencilerin çıkan kararların 

gerekçeleri ile ilgili bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır (T.S.5.1.1 Ek-13). Bu düzenli geri bildirimler 

dıĢında öğrencilerin Öğrenci Bürosuna yaptıkları her türlü yazılı baĢvuru da bu bağlamda 

değerlendirilmekte, ayrıca öğrencilerin istekleri doğrultusunda ya da Dekanlığın gerekli gördüğü 

durumlarda, öğrenciler toplanarak eğitim programı ile ilgili geliĢmelerin tartıĢılmasını sağlamaktadır.  

           Fakültemizde tıpta uzmanlık eğitimine yönelik olarak gerçekleĢtirilen asistan uyum programına 

ait geri bildirimler de programın geliĢtirilmesinde kullanılmaktadır. (T.S.5.1.1 Ek-14).  

 

      

Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesi-

2012 kapsamında kurulan ve 5 üyeden oluĢan Program Değerlendirme Alt Kurulu‟nda yapılan 

toplantılarda değerlendirme için kullanılabilecek olası yöntemler tartıĢılmaya baĢlanmıĢ ve bu konuda 

gerekli bilgilenme çalıĢmalarının yürütülerek uzun erimli bir proje oluĢturulması yönünde karar 

alınmıĢtır (G.S.5.1.1 Ek 1 ve G.S.5.1.1 Ek 2).   

Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi mezunları ile iletiĢim kurmak, iliĢkilerini 

geliĢtirmek amacı ile “Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Mezunları ve Mensupları Derneği” 

kurulmuĢtur (G.S.5.1.2 Ek 1). Bu dernek düzenlediği toplantılarla mezunları ve mensupları bir araya 

getirmeye ve eğitimle ilgili çıktıların da dahil olduğu konularda iletiĢim ağını baĢlatmaya yönelik 

çalıĢmalar yürütmektedir (G.S.5.1.2 Ek 2).  

 

 

 

 

 

GeliĢim Standardı 5. 1 

G.S.5.1.1   Tıp fakültelerinin evrensel eğitim programı değerlendirme modelleri izlenerek 

fakültenin eğitim programı değerlendirme sistemi geliĢtirilmelidir.  

G.S.5.1.2 Program değerlendirme kapsamında programın bağlamı, girdileri, süreci ve 

çıktılarına yer verilmeli, mezunların tıbbi kariyerlerine iliĢkin bilgiler değerlendirilmelidir. 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek13.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek14.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.5.1.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.5.1.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.5.1.2-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.5.1.2-Ek2.pdf
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5.2. Program değerlendirme sonuçlarının paylaĢım ve kullanımı 

T.S. 5.2 Tıp fakülteleri program değerlendirme sonuçlarını mutlaka fakülte yönetimi, 

akademik görevliler, öğrenciler ile paylaĢmalı ve programın iyileĢtirilmesi yönünde 

kullanmalıdır. 

 

         Program değerlendirme sonuçlarının öğretim üyeleri ile paylaĢımı: 

         Dekanlık tarafından düzenli aralıklarla toplanan Akademik Kurulların yanı sıra, Bölüm ve 

Anabilim Dalı toplantılarında da programın sürekli değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu toplantılardaki 

sözlü geri bildirimler eğitim komisyonu tarafından daha sonra değerlendirilmektedir (T.S.5.2. Ek-1).  

2008 Yönetmeliği ile öğrenimlerini sürdürmekte olan diğer sınıflarda, Modüller, Seçmeli 

dersler için Haftadan Kliniğe Yansımalar ve 2009 yılında ilk 2 yılın eğitimlerini değerlendirmek 

amacıyla anketler gerçekleĢtirilmiĢ ve bunlar kurullarda ve anabilim dallarında öğretim üyeleri ile 

paylaĢılmıĢtır (T.S.5.2 EK-2 a ve T.S.5.2 EK-2 b). 

 

            2011-2012 Anemi ve Bel ağrısı modül öğrenci anket sonuçlarının değerlendirildiği ve öğretim 

üyeleri ile paylaĢılan grafiklerinden örnekler aĢağıda yer almaktadır. 

 

1. Daha önce aldığınız klasik yöntemle verilen teorik derslerle karĢılaĢtırdığınızda Modülü nasıl 

değerlendirirsiniz? 

       
 

 

 

 

 

 

 

2. Modülün öğrenmenize yardımcı olması açısından etkinliğini nasıl değerlendirirsiniz? 
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http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.2.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.2.1-Ek2a.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.2.1-Ek2b.pdf
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3. Diğer derslerin de benzer modüllerle verilmesini ister misiniz? 

 

 

 

 

 

 

4. Modül içeriğinin nasıl olmasını istersiniz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birinci Dilim  Tıbba merhaba için yapılan anket sonuçlarının dökümleri Dilim Koordinasyon 

Kurulu‟na ve TÖAK a sunularak değerlendirilmiĢtir (T.S.5.1.1.-Ek-7a ve T.S.5.1.1.- Ek 7b). 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD nin klinik birimlerin katılımıyla yürütmekte olduğu 

beceri uygulamaları dersleri için 2004-2005 öğrenim yılından baĢlayarak düzenli olarak geri 

bildirimler alınmıĢ, bu anket sonuçları düzenli olarak ilgili öğretim üyelerine gönderilmiĢ ve ders 

programlarında Ģu  değiĢiklikler yapılmıĢtır: 

1) 2004-5 öğretim yılında yer alan biliĢim uygulaması 2005-6 öğretim yılında 

uygulamadan çıkarılmıĢtır; 

2) Ġlk yardım uygulamaları 2010- 2011 öğretim yılından itibaren 2. Sınıfın 2. 

Yarıyılından  1. Sınıf 1. Yarıyıla, kuramsal derslerle bütünleĢtirilmek üzere alınmıĢtır; 

3) Alçı atel uygulaması  temel ilk yardım kapsamında yaralı taĢıma uygulaması biçimine 

dönüĢtürülmüĢ ve uygulama yeri acil ortopediden beceri 2 laboratuvarına alınmıĢtır;  

4) Ġlk yardım,  parenteral uygulamalar ve yüzeyel sütür için 2010 yılında Sağlık Kültür 

ve Spor Daire BaĢkanlık bütçesinden geniĢ bir malzeme alımı sağlanmıĢ, alt yapı ve 

maket yenilemesi yapılmıĢtır  
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http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.1.1-Ek7a.pdf
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5) Birinci sınıflar için öğrenme, beslenme ve poliklinik ziyareti uygulamaları programa 

2010 yılında eklenmiĢtir.  

6) 2012-13 öğretim yılında 1. Sınıfa antropometrik ölçüm, vücut sıcaklığı ölçümü ve 

nabız-tansiyon arteryel ölçümü beceri uygulamaları konmuĢtur; 

7) Derleme yazımı uygulaması öğrenci sayısının artması, gönüllü rehber öğretim üyesi 

sayısının azalması nedeniyle yaz stajlarına iliĢkin geri bildirim alınan bir tıbbi 

kompozisyon yazımı biçimine dönüĢtürülmüĢtür. (T.S. 5.2.1 Ek 3)  

Öğrenci kurullarında belirlenen sorunlar, çözümleri için ilgili eğitim birimlerine iletilmekte ve 

çözümlenmektedir (T.S. 5.2.1 Ek 4a ve T.S. 5.2.1 Ek 4b). 

Öte yandan mevcut otomasyon sistemi üzerinden uygulanacak olan anketlerin geri bildirim 

aracı olarak kullanılmasına yönelik çalıĢmalar sürdürülmektedir. 

G.S. 5.2.1 Tıp fakülteleri, program değerlendirme süreci ve sonuçlarının geçerlik ve güvenirlik 

kanıtlarını toplamalı ve göstermelidir. 

 

Bu konuda mevcut anket ya da değerlendirme süreçleri için böyle bir değerlendirme 

yapılmamıĢtır ancak Program Değerlendirme Alt Kurulu, eğitim programını değerlendirmede geçerlik 

ve güvenilirlik açısından doğru verilerin iĢlenebileceği değerlendirme yöntem ve süreçlerinin 

kullanılması konusunda çalıĢmaların uzun erimli bir proje ile yürütülmesi yönünde karar almıĢ, bu 

yöndeki çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Bu proje kapsamında program değerlendirme yöntemlerinin 

geçerlik ve güvenilirliğine iliĢkin değerlendirmelerin yapılması da planlanmaktadır (G.S. 5.1.1 Ek 2). 

 

G.S 5.2.2     Tıp Fakülteleri dıĢ değerlendirme yöntem ve süreçlerini kullanmalıdır. 

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi mensubu olduğu Ġstanbul Üniversitesi‟nin Kurumsal Değerlendirme 

Programı (IEP) kapsamında değerlendirilmesi sürecinde bir dıĢ değerlendirme isteğinde bulunmuĢtur. 

(www.istanbul.edu.tr/bologna/documents/.../2011/EUA_rapor.doc)  

          

Ayrıca Ġstanbul Tıp Fakültesinin 13 kliniği uzmanlık eğitimi açısından UEMS (Union of 

European Medical Specialist) ya da Ulusal Uzmanlık Dernekleri tarafından akreditasyon belgesi 

almıĢtır:  

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.2.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.2.1-Ek4a.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.5.2.1-Ek4b.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.5.1.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/bologna/documents/.../2011/EUA_rapor.doc
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      Bunun ötesinde, Ġstanbul Tıp Fakültesinin akreditasyon çalıĢmaları doğrultusunda UTEAK‟a 

yaptığı baĢvuru da bu bağlamda değerlendirilebilir. 

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ AKREDĠTASYON PROFĠLĠ  

FAKÜLTE 

AKREDĠTE 

EDEN BĠRĠM  

BAġLANGIÇ 

TARĠHĠ 
BĠTĠġ TARĠHĠ  

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim 

Dalı  
UEMS 1 Ekim 2010 

5 yıl  / 

01.10.2015 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Anabilim Dalı  
UEMS 10 Eylül 2008 

5 yıl / 10 Eylül 

2013 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı  
UEMS 13 Ocak 2010 

5 yıl / 13 Ocak 

2015 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp 

Anabilim Dalı 
UEMS 1 Ocak 2011 

5 yıl / 01 Ocak 

2016 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 

Anabilim Dalı 
UEMS 26 Eylül 2011 

5 yıl / 26 Eylül 

2016 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon 

Onkolojisi Anabilim Dalı  
UEMS 11 Ocak 2012 

5 yıl / 11 Ocak  

2017 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim 

Dalı 
UEMS 23 Mart 2012 

5 yıl / 23 Mart 

.2017 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi 

Hastalıkları Anabilim Dalı  
UEMS 13 Eylül 2012 

5 yıl / 13 Eylül 

2017 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı  

Uzmanlık 

Meslek 

Dernekleri 

5 Nisan 2009 
5 yıl / 5 Nisan 

2014 

Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Plastik, 

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim 

Dalı  

Uzmanlık 

Meslek 

Dernekleri 

1 Ocak 2012 
5 yıl / 1 Ocak 

2017 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 

Perinatoloji Bilim Dalı  
UEMS 14 Mayıs 2010 

5 yıl / 14 Mayıs  

2015  

Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı  
UEMS 26 Haziran 2010 

5 yıl / 26 

Haziran 2015 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 

Reprotüktif Endokrinoloji Bilim Dalı  
UEMS  29 Haziran 2012 

5 yıl / 29 

Haziran 2017 
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6. ÖĞRETĠM ELEMANLARI 

6.1. Akademik kadro politikası. 

T.S.6.1.1. Tıp fakültelerinin, yürüttükleri eğitim programlarının özellikleri, araĢtırma ve 

hizmet yükleri arasında belirli bir denge gözeten, akademik kadro yapısı ve kadro geliĢimine 

yönelik bir politikası mutlaka olmalıdır.  

       

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin akademik kadrosu 348 öğretim üyesinden oluĢmaktadır. Ayrıca 620 

uzman ve uzmanlık öğrencisi tıp öğrencilerinin eğitiminde öğretim üyelerine yardımcı olmaktadır. 

Akademik kadro mezuniyet öncesi tıp eğitiminin tüm gereklerini yerine getirebilecek yetkinlik ve 

çeĢitliliktedir.  

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin 2547 sayılı kanuna tabii öğretim elemanlarının akademik birimlere 

göre dağılımı tabloda verilmiĢtir (Ek: T.S. 6.1.1-Ek 1 Sayfa 21) 

  

 

Tıp kökenli öğretim üyeleri ile birlikte temel tıp bilimlerinde yeterli sayıda tıp dıĢı bilim 

alanlarından (fizik, kimya, biyoloji, psikoloji ve sosyoloji, gibi) öğretim üyeleri fakülte kadrosunda yer 

almaktadır.  

Ġstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri son 1 yıl içinde Uluslararası dergilerde 259 makale 

yayınlamıĢtır. Öğretim üyesi baĢına düĢen yayın sayısı 0.75‟tir. Son dönemde gündeme gelen yayın 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.1.1-Ek1.pdf
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destek birimi projesi ile bilimsel çalıĢmalar teĢvik edilecek ve bilimsel araĢtırmaların kaleme 

alınmasında yardımcı olunacaktır (T.S. 6.1.1-Ek 2). 

Her yıl 400‟ün üzerinde üstün baĢarılı yeni öğrenci Ġstanbul Tıp Fakültesi‟ne kayıt 

yaptırmaktadır. Fakülte yerleĢkesi en üst düzeyde kullanılarak, yarı zamanlı ya da son yıllarda yalnız 

eğitim ve araĢtırma faaliyetine katılan öğretim üyelerinin de büyük katkı ve fedakarlığı ile 2500 

mezuniyet öncesi tıp öğrencisi en iyi düzeyde tıp eğitimi almaktadır  

(T.S. 6.1.1-Ek 3 a, T.S. 6.1.1-Ek 3 b, T.S. 6.1.1-Ek 3 c).  

Ġstanbul Tıp Fakültesi Öğretim üyesi baĢına düĢen 6 öğrenci ile ĠTF Türkiye ortalaması olan 

3.9‟un gerisindedir. Ancak, geliĢmiĢ batı ülkelerinden daha iyi durumdadır (T.S. 6.1.1-Ek 4). 

Öğretim üyelerine, Ġstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı‟nın CerrahpaĢa Tıp 

Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile iĢbirliği içinde “Eğitim Becerileri Kursu” verilmekte ve 

akademik yükseltilmelerde zorunlu kriter olmamakla birlikte profesör kadrosuna atanacakların bu 

kursa katılmıĢ olmaları sağlanmaktadır. Ġstanbul Tıp Fakültesi akademik kadrosu, birincil görevi olan 

mezuniyet öncesi tıp eğitimi ile birlikte tıpta uzmanlık eğitimi, en üst düzeyde tüm tıp alanlarında 

sağlık hizmeti verebilen ve tıp eğitimi ile sağlık hizmetinin çeĢitli unsurlarının birbirini en iyi Ģekilde 

desteklemesi ve tamamlamasını sağlayabilen ender eğitim ve sağlık kuruluĢlarından birini 

oluĢturabilmiĢlerdir. Sağlık hizmetinin tüm dünya‟da yeniden yapılanması çalıĢmaları Ġstanbul Tıp 

Fakültesi, gibi sağlık eğitim ve hizmet kuruluĢlarının yaygınlaĢtırılmasını hedeflemektedir. Bu 

nedenle, Ġstanbul Tıp Fakültesi idari kadrosunun son yıllardaki temel politikası, varolan akademik 

kadrosunu öncelikle korumak ve bir çok kuruluĢun elde etmeye çalıĢtığı öğretim üyelerini 

kaybetmemek için çalıĢma koĢullarını daha da iyileĢtirmektir. Bu nedenle Ġstanbul Üniversitesi 

akademik kadro yapılanması ve geliĢimi ile ilgili bir politikageliĢtirmiĢtir. Bu konu ĠÜ‟nin 2009-2013 

stratejik planında vurgulanmıĢ ve planın GZFT (güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehditler) bölümünde 

ele alınmıĢtır (sayfa 47) (T.S.6.1.1-Ek 5)  

Buna göre Ġ.Ü. akademik kadro ile iliĢkili olarak geliĢtirilmeye açık alanlar Ģu 3 baĢlık altında 

değerlendirilmiĢtir. 1-Akademik ve idari kadro için gerçek performans ölçümünün yapılmaması. 2-

Optimum akademik ve idari personel bakımlarından, kadro dağılım sisteminin yokluğu, buna bağlı 

olarak dengesiz kadro dağılımı ve kadroların etkin kullanılmaması. 3-Akademik ve idari konularda 

motivasyon eksikliği. Bu alanların geliĢtirilmesine iliĢkin stratejilerden bazıları Ģu Ģekilde ortaya 

konuĢtur (Sayfa 66). 1-ĠĢ analizlerine dayanarak mevcut kadroların iĢ gereklerini belirlemek. 2-

Belirlenen iĢ gereklerine uygun bir personel seçim sistemi kurmak. 3-Norm kadro çalıĢması yapmak ve 

ideal norm kadro sayısını belirlemek. 4-Her akademik birimin mevcut durumu ile kendi ideal 

akademik ve idari personel sayısını belirlemesini sağlamak.  

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.1.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.1.1-Ek3a.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.1.1-Ek3b.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.1.1-Ek3c.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.1.1-Ek4.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.1.1-Ek5.pdf
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Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin eğitim araĢtırma ve hizmet yükümlülüklerini göz önünde bulunduran 

bir akademik kadro politikası bulunmaktadır. Bu doğrultuda ĠTF‟de“norm kadro” çalıĢması yapılmıĢtır 

(T.S.6.1.1-Ek 6). 

     Norm kadro analizinde ĠTF‟ndeki her bir akademik birimdeki akademik ve rutin iĢ yükü tespit 

edilmiĢ ve buna göre ilgili akademik birim için gerekli olan ideal akademik kadro sayısı tespit 

edilmiĢtir.  

      Ġstanbul Üniversitesi‟nin akademik kadro yapılanması ve geliĢimi ile ilgili olarak oluĢturduğu 

2009-2013 Stratejik Planı haricinde ĠTF de; kendi bünyesinde 2007 yılında fakültemizin mevcut 

durumunu özetleyen iki ayrı durum raporu oluĢturulmuĢ ve sorunların tesbiti ile birlikte bunların 

aĢılması için bir stratejik plan oluĢturmuĢtur (T.S.6.1.1-Ek 7, T.S.6.1.1-Ek 8)  

       Bu raporlarda akademik personelin mevcut moral ve motivasyon durumu özetlenmiĢ ve 

bunların geliĢtirilmesi bir planlama yapılmıĢtır (T.S.6.1.1-Ek 9) 

       Stratejik planlamaya her bir öğretim üyesi, ĠTF için yapılan SWOT analizinin değerlendirdiği 

bir form aracılığı ile katılmıĢtır (T.S.6.1.1-Ek 10).Bu planlamanın oluĢturulduğu 2007 tarihinden 

günümüze kadar kabaca pek çok hedefin gerçekleĢtirildiği görülmektedir. 

 

G.S.6.1.1. Ġstanbul Üniversitesi‟nin 2009-2013 Stratejik Planı‟nda kadro geliĢim politikalarına yer 

verilmiĢtir. Buna göre her akademik birimin mevcut durumu ile kendi ideal akademik ve idari personel 

sayısını belirlemesini sağlamak esastır. Buna göre yukarıda belirtildiği üzere norm kadro çalıĢması 

yapılmıĢtır. 

 

6.2. Öğretim elemanı seçim, atama ve yükseltmeleri. 

T.S.6.2.1. Tıp fakülteleri öğretim elemanı seçim, atama ve akademik yükseltmelerde mutlaka 

akademik liyakatı göz önüne almalı ve kriterler kullanmalıdır.  

Eğitici geliĢimi programlarına katılımın belgelenmesi atama kriterleri arasında mutlaka yer 

almalıdır.  . 

       

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde akademik yükseltime ve atama “Ġstanbul Üniversitesi Akademik 

Yükseltilme ve Atama Kriterleri‟ne göre yapılmaktadır (T.S.6.2.1-Ek 1) 

      Bu kriterleri sağlayan öğretim üyeleri akademik aktivitelerin puanlandığı “Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp 

Fakültesi Aday Akademik Değerlendirme Formu”‟nu doldurmaktadır  

(T.S.6.2.1-Ek2 , T.S.6.2.1-Ek 3, T.S.6.2.1-Ek 4) 

      Ardından bu form ile birlikte akademik faaliyetlerini içeren dosyaları 3 kiĢiden oluĢan puantaj 

komisyonu tarafından değerlendirildikten ve Ġstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.1.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.1.1-Ek7.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.1.1-Ek8.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.1.1-Ek9.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.1.1-Ek10.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.2.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.2.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.2.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.2.1-Ek4.pdf
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Kriterleri‟ne uygunluğu doğrulandıktan sonra, kadro müracaatı için gerekli bürokratik iĢlemler 

baĢlatılmaktadır. 

       Ġstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri‟nde, yüksek öğretim 

mevzuatı, üniversiteler arası kurul kararları ve Sağlık Bakanlığı tüzük ve yönetmeliklerine göre 

değiĢiklik yapılmaktadır. Bu nedenle Ģu anda halen kullanımda bulunan kriterler 1.1.2011 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girmiĢtir.Bu tarihten sonra 8 öğretim üyesinin ataması yapılmıĢtır  

(T.S.6.2.1-Ek 5 a, T.S.6.2.1-Ek 5 b, T.S.6.2.1-Ek 5 c, T.S.6.2.1-Ek 6) 

 Eğitici programlarına katılım Ġstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri 

arasında bir önceki dönemde bulunmasına karĢın 2005 yılında ölçütler arasından çıkarılmıĢtır. Bu 

kriterin kriterlere yeniden dahil edilmesi düĢünülmektedir. 

 

G.S.6.2.1. Tıp fakültelerinin üniversitenin genel seçim, atama ve akademik yükseltme 

kriterlerinin yanı sıra amaç ve iĢlevleri doğrultusunda ek kriterleri olmalıdır.  

      

     Eğitici programlarına (Öğretim Üyeleri için Eğitim Becerileri Kursu, Öğretim Üyeleri için 

Ölçme ve Değerlendirme Kursu, Öğretim Üyeleri için Probleme Dayalı Öğrenme) katılımın da 

Ġstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri‟ne dahil edilmesi için planlama 

yapılmaktadır. 

 

6.3. Öğretim elemanlarının görev ve sorumlulukları. 

T.S.6.3.1. Tıp fakülteleri, akademik kadrolarının görev ve sorumluluklarını çalıĢma 

alanları ve akademik düzeylerine göre mutlaka belirlemeli ve duyurmalıdır. 

  

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde çalıĢan öğretim üyeleri görevlerini 2547 sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu‟nda belirtilen esaslara göre yerine getirmektedirler.Ġstanbul Tıp Fakültesi üst düzey sağlık 

hizmeti ile tıp eğitimi (mezuniyet öncesi, uzmanlık) asli görevlerini çok çeĢitlenmiĢ bir programla 

büyük öğrenci sınıflarına uygulayan bir kuruluĢtur. Birlikte çalıĢtığı enstitü ve yüksek okullarla birlikte 

sağlık alanında ön lisans, yüksek lisans, doktora, halkın eğitimi, hasta ve yakınları için eğitim ve 

mezuniyet sonrası eğitim vermektedir. Çok disiplinli ve deneysel bilimsel araĢtırmalar eğitimle birlikte 

sürdürülmekte ve il ve ülke bazında bilimsel çalıĢmalara öncülük etmekte ve katılmaktadır. Öğretim 

üyelerinin tümü uluslararası tıpta uzmanlık derneklerine üyedir ve bu kuruluĢlarda etkin görev 

almaktadırlar. Kendi uzmanlık alanlarında her düzeyde tıp eğitiminin geliĢtirilmesi için akreditasyon 

çalıĢmaları sürekli hale getirilmiĢtir. 

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.2.1-Ek5a.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.2.1-Ek5b.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.2.1-Ek5c.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.2.1-Ek6.pdf
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G.S.6.3.1. Tıp fakülteleri, akademik kadrolarının görev ve sorumluluklarını yerine getirip 

getirmediklerini düzenli olarak izlemeli ve değerlendirmelidir.  

G.S.6.3.2. Tıp fakülteleri, öğretim elemanlarının eğitsel performanslarını izlemeli, 

değerlendirilmeli ve ödüllendirmelidir.  

G.S.6.3.3. Tıp fakülteleri, araĢtırma görevlilerinin mezuniyet öncesi tıp eğitiminin 

yürütülmesindeki görev ve sorumluluklarını açıkça belirlemiĢ olmalı, izlemeli, değerlendirmeli 

ve ödüllendirmelidir.  

  

Ġstanbul Tıp Fakültesi mensuplarının bilimsel performanslarının değerlendirilmesi her öğretim 

yılı için ĠTF Dekanlığı‟na bağlı “Masaüstü Yayıncılık” birimi tarafından yapılmaktadır. Buna göre 

fakültemizde görevli öğretim üyeleri, 2547 sayılı kanun‟un 42. Maddesi uyarınca hazırlanmıĢ olan 

forma o öğretim yılı içerisindeki orijinal makale, bildiri, kitap bölümü, tez çalıĢması, içinde bulunduğu 

araĢtırma ve projeleri kaydetmekte ve Masaüstü yayıncılık birimine değerlendirilmek üzere 

göndermektedirler. (G.S.6.3.1-Ek 1) 

        Ayrıca ĠTF öğretim üyelerinin uluslararası indekslere giren yayınları 6 ayda bir uluslararası 

bilimsel yayım yapan web sitelerinden taranarak, http://www.itf.istanbul.edu.tr adresinde 

yayımlanmaktadır. (G.S.6.3.1-Ek 2) 

         Bunun haricinde ĠTF bünyesinde bilimsel araĢtırmaları artırmak, iyileĢtirmek, kolaylaĢtırmak 

ve teĢvik etmek amacıyla “AraĢtırmaları GeliĢtirme Komisyonu” (ARGEK) oluĢturulmuĢtur. ARGEK 

düzenli olarak toplanmakta ve çalıĢmalarına devam etmektedir (G.S.6.3.1-Ek 3) 

          Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde bilimsel ve hizmet performanslarının ödüllendirilmesi Ġstanbul 

Üniversitesi Ödül Yönergesi‟ne göre yapılmaktadır. Bu yönergeye göre ödül kategorileri Ģu Ģekildedir: 

1-Bilim-sanat ödülleri, 2-TeĢvik ödülleri, 3-Grup BaĢarı Ödülleri, 4-Hizmet ödülleri, 5-Akademik 

hizmet ödülleri ve teĢekkür belgeleri, 6-Ġdari hizmet ödülleri ve teĢvik belgeleri, 7-Öğrenci ödülleri ve 

teĢekkür belgeleri, 8-Üniversite dıĢındaki kiĢi ve kuruluĢlara verilen ödüller ve teĢekkürler. 

(http://www.istanbul.edu.tr/duyurular/duyuru_icerik.php?815=) Bu yönergede öğretim üyelerinin 

eğitsel performanslarına yönelik bir ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır. Ancak ĠTF‟nde 

öğretim üyelerinin eğitsel performaslarının değerlendirilmesi son dönemde gündeme gelmiĢ olduğu 

için, bu performansı ödüllendirecek mekanizma henüz oluĢturulamamıĢtır. Ancak önümüzdeki 

dönemde öğretim üyelerinin eğitsel performansı objektif kriterlere göre değerlendirildiğinde, eğitsel 

performansın ödüllendirilmesi de düĢünülmektedir.Öğretim üyeleri öğrencilerinin verdikleri eğitim ile 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.6.3.1-Ek1.pdf
http://www.itf.istanbul.edu.tr/
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.6.3.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.6.3.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/duyurular/duyuru_icerik.php?815
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ilgili Ģikayet ve önerilerini sürekli almakta ve kuramsal, uygulamalı derslerinde bu eleĢtiriler yönünde 

gerekli iyileĢtirmeleri yapmaktadır. Dersleri sonunda öğrencilerin değerlendirmesinin anket yaparak 

alınması  için öğretim üyeleri teĢvik edilmekte ve bu uygulamanın yaygınlaĢmakta olduğu 

gözlenmektedir.  

 Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde öğretim üyelerine özellikle uygulamalı derslerde yardımcı olan 

araĢtırma görevlileri öğretim üyesi olmak için gerekli yeteneklerini geliĢtirmektedir.    

 

6.4. Eğitici geliĢim programları. 

T.S.6.4.1. Tıp fakültelerinin, akademik kadrolarının eğitici niteliklerini iyileĢtirmeye yönelik 

eğitici geliĢimi programları mutlaka olmalıdır.  

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde akademik kadroların eğitici niteliklerini geliĢtirmeye yönelik olarak 

1997 yılından beri periyodik aralıklarla “Öğretim Üyeleri için Eğitim Becerileri Kursu” 

düzenlenmektedir. 

(T.S.6.4.1-Ek 1)  

2012 yılı için 2 adet kurs planlanmıĢ olup, ilki 6-11 Haziran 2012 tarihinde ikincisi31 Ekim-5 

Kasım 2012 tarihinde yapılmıĢtır (T.S.6.4.1-Ek 2). 

Kurslar için gerekli idari ve maddi destek ĠTF Dekanlığı tarafından sağlanmaktadır. Kursun süresi 5 

gündür. Kursta periyodik olarak kullanılan program ve kusta kullanılan kitap eklerde verilmiĢtir. 

(T.S.6.4.1-Ek 3, T.S.6.4.1-Ek 4 ) 

Öğretim Üyeleri için Eğitim Becerileri Kursu‟na iliĢkin verilerinin değerlendirildiği makaleler 

çeĢitli dergilerde yayımlanmıĢtır. (Bulut A, Karabey S, Yolsal N, Ortaylı N, Aydın Z. Ġstanbul Tıp 

Fakültesi‟nin eğitici eğitimi deneyimi. Ġstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 2000; 63, 299-399 

http://www.iudergi.com/tr/index.php/tip/article/view/10869, Yolsal N, Karabey S, Bulut A, Bahadır 

G, Aydın Z. Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde uygulanan eğitici eğitimi programının etkilerinin 

değerlendirilmesi, Ġstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 2000, 63: 268-273 

http://www.iudergi.com/tr/index.php/tip/article/view/10866, Yolsal N, Bulut A, Karabey S, Ortaylı 

N, Bahadır G, Aydın Z. Development of training of trainers‟ programmesandevaluation of 

effectiveness in Istanbul, Turkey. Medical Teacher 2003: 25; 319-324 

http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1080/0142159031000092779. 

Ġstanbul Üniversitesi dıĢında, Ġstanbul Tabip Odası, Harran Üniversitesi, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi, Çukurova, Fırat, Trakya, Süleyman Demirel, Pamukkale, Çanakkale 18 Mart  

Üniversiteleri Tıp Fakültelerinde de öğretim üyeleri için Eğitim Becerileri Kursu düzenlenmiĢ ve bu 

kuruluĢlarda çalıĢan pek çok öğretim üyesi bu kurslardan faydalanmıĢtır. 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.4.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.4.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.4.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.4.1-Ek4.pdf
http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1080/0142159031000092779
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       Bunun haricinde probleme dayalı öğrenme kursu, ölçme ve değerlendirme, araĢtırma 

yöntemleri kursları da Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı‟nın idari ve maddi desteği ile yapılmıĢtır. Bu 

kuĢların düzenli yapılmasına iliĢkin duyuru ve kurslarda görevli öğretim üyeleri Tıp Eğitimi Dünyası 

derginin 2001 yılı 3. sayısında belirtilmiĢtir.  

         Öğretim Üyeleri için Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Kursu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı öğretim üyelerinin giriĢimi ile 5 sınıf öğrencileri için baĢlatılan PDÖ oturumlarından 

kazanılan deneyimleri diğer anabilim dalları öğretim üyeleriyle paylaĢmak amacıyla ilki Ekim 2006 

da, ikincisi Nisan 2007‟de, üçüncüsü Ekim 2007‟de iki yarım gün süren programla düzenlenen atölye 

çalıĢmalarıyla ortaya çıkmıĢtır. Program halen düzenli olarak sürdürülmektedir  

(T.S.6.4.1-Ek 5, T.S.6.4.1 Ek 6, T.S.6.4.1 Ek 7). 

       Öğretim üyeleri için ölçme değerlendirme kursu, ilk defa Ocak 2005 ve Ekim 2006‟da ĠTF 

öğretim üyeleri tarafından düzenlenen iki programla baĢlatılmıĢ ve ölçme ve değerlendirme alanında 

yaĢanan süreçlerle ilgili deneyimleri paylaĢma ve yetkinliği geliĢtirme amaçlanmıĢtır Bu kurs da 

periyodik aralıklarla ĠTF Tıp Eğitimi AD tarafından sürdürülmektedir.(T.S.6.4.1-Ek 8, T.S.6.4.1-Ek 9)  

      Bunların haricinde bahsedilmesi gereken önemli programlardan birisi de Erasmus ders verme 

hareketliliğidir. Bu programdan her kademedeki (Profesör, Doçent, Yard. Doç) akademik personel 

yararlanabilmekte ve anlaĢmalı olunan üniversitelerin ilgili birimlerinde ders anlatabilmektedirler. Bu 

program öğretim üyelerinin akademik progresyonuna ve tanınmalarına katkı sağlamaktadır  

(T.S.6.4.1-Ek 10). 

G.S.6.4.1.      Tıp fakülteleri akademik kadrolarının eğitici niteliklerini iyileĢtirmeye yönelik 

eğitici geliĢimi programlarını, belirli bir plan ve program dahilinde aĢamalı, sürekli ve kurumsal 

bir çerçevede sürdürmelidir.  

G.S.6.4.2.      Eğitici geliĢimi programlarına katılım özendirilmeli, finansal ve idari destek 

sağlanmalıdır  

G.S.6.4.3.      Eğitici geliĢim programlarının etki ve etkinliği değerlendirilmelidir.  

G.S.6.4.4.     Tıp Fakülteleri eğitimle ilgili belirledikleri görevler için belirli eğitim programlarına 

(sertifika, diploma v.b) katılım Ģartını bir kriter olarak kullanmalıdırlar.  

 

Yukarıda belirtildiği üzere “Eğitim Becerileri Kursu” bir plan dahilinde düzenli olarak 

yapılmaktadır. Bu kurs Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı‟nın idari ve maddi desteği ile yapıldığı gibi, 

hem eğitimci hem de; kursiyer olarak katılımın özendirilmesi amacı ile E puanları üzerinden 

performans katkısı sağlanmaktadır. Ayrıca kurs sonunda katılımcılara sertifika verilmektedir. 

Eğitim programlarının etkinliği ÖDK tarafından düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Ölçme 

değerlendirme kursunu almıĢ olmak ÖDK üyeliği için zorunlu koĢuldur (G.S. 6.4.1 Ek 1). 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.4.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.4.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.4.1-Ek7.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.4.1-Ek8.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.4.1-Ek9.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.4.1-Ek10.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.6.4.1-Ek1.pdf
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6.5. Öğretim elemanlarının sürekli mesleksel geliĢimi. 

T.S.6.5.1. Tıp fakülteleri akademik kadrolarının bireysel ve sürekli mesleksel geliĢimlerini 

mutlaka özendirmeli ve desteklemelidir.  

 

Ġstanbul Üniversitesi akademik personelini sürekli mesleksel geliĢim konusunda 

desteklemektedir. Ġstanbul Tıp Fakültesi açısından öğretim üyelerinin kongre, sempozyum kurs 

katılımları Ġ.Ü. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir. Bu konu ile ilgili 

projeler Ģu Ģekildedir: 1-Bilimsel Yayın Yapan AraĢtırıcılara Destek Projeleri (BYP), 2-Uluslararası 

Yayınlara Yönelik Destek Projeleri (UDP), Yayın Ödül Projeleri (YÖP). 

(http://bilimap.istanbul.edu.tr/Page.php?do=CategoryPages&Cat=2) 

Bunlar arasından özellikle UDP araĢtırmalarının sonuçlarını uluslararası veya ulusal bilimsel 

toplantılarda bildiri olarak sunacak olan Ġ.Ü. öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık öğrencilerine 

destek sağlamaktadır. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi öğretim kadrolarının bireysel ve sürekli mesleksel geliĢimlerini 

özendirmeye yönelik bir giriĢim ise; emekli olan öğretim üyelerinin “Onursal KonuĢma” yapmalarıdır. 

Burada amaç, fakültemize emek vermiĢ öğretim üyelerinin akademik yaĢamlarından ve 

deneyimlerinden yararlanarak daha genç nesle birikimlerinin ve önemli mesajlarının iletilmesidir. 

Onursal konuĢma kuralları ekte verilmiĢtir (T.S.6.5.1-Ek 1). 

 

G.S.6.5.1. Tıp fakülteleri akademik kadrolarının sürekli mesleksel geliĢim etkinliklerine       

katılmaları için idari ve ekonomik desteği kurumsal bir çerçevede sürdürmelidir.  

 

Yukarıda belirtildiği Ģekilde Ġstanbul Tıp Fakültesi açısından öğretim üyelerinin kongre, 

sempozyum kurs katılımları Ġ.Ü. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir. 

Bunun haricinde Ġstanbul tıp Fakültesi‟nde geleceğin öğretim üyeleri olan “uzmanlara” ayrı bir önem 

verilmektedir. ġu anda sayıları toplam 97 olan çeĢitli branĢlardaki uzmanların belirli sürelerle 

yurtdıĢındaki kliniklere bilgi ve görgülerini artırmak üzere gönderilmeleri planlanmaktadır. Bunula 

ilgili planlama sunusu ekte verilmiĢtir (G.S.6.5.1-Ek 1)  

YurtdıĢı görevlendirmeleri 2547 sayılı YÖK kanununa tabi uzmanlar için aynı yasanın 39. 

Maddesi ve ”Yurt içi ve yurt dıĢında görevlendirmelerde uyulacak esaslara iliĢkin yönetmelik” 

uyarınca yapılmaktadır. 657 sayılı devlet memurları kanununa bağlı uzmanlar ise; aynı yasanın 78. 

Maddesine göre görevlendirilmektedirler. 2547 sayılı kanuna tabi uzmanlar fakültemizde en az 1 yıl 

süre görev yapmıĢ olmak ve genel hükümlere göre mecburi hizmet Ģartıyla yurt dıĢında 2 yıla (1 yılı 

maaĢlı olmak üzere) kadar görevlendirilebilir ve bu durum 5 yıla kadar uzatılabilir. Rektörlüğümüzce 

657 sayılı kanuna tabi akademik personel 3 aya kadar maaĢlı görevlendirilmektedir. Ancak akademik 

http://bilimap.istanbul.edu.tr/Page.php?do=CategoryPages&Cat=2
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.6.5.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.6.5.1-Ek1.pdf
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personelin 3 aydan fazla maaĢlı gidebilmesi için “YetiĢtirilmek amacıyla yurt dıĢına gönderilecek 

devlet memurları hakkındaki yönetmelik” gereğince 1 yıl önceden rektörlüğe müracaat etmesi 

gerekmektedir. Bu bahsedilen durumlar daha üst kıdemdeki akademik personel için de geçerlidir  

(G.S.6.5.1-Ek 2). 

7. EĞĠTSEL KAYNAK VE OLANAKLAR 

7.1.  Akademik birim, altyapı ve olanaklar  

TS.7.1.:  Tıp fakültelerinde, eğitim modellerine uygun öğrenme ortamı alt yapısı  

              olanakları ile temel akademik birimler bulunmalıdır 

 

      Fakültemizin akademik yapısı, Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Müfredatı‟na (ÇEP) uygun 

geniĢletilmiĢ eğitim programını gerçekleĢtirebilecek Ģekilde örgütlenmiĢtir.  Fakültemizde uygulanan 

eğitim programını gerçekleĢtirebilecek sayı ve nitelikte bir örgütlenme ile eğitici insan gücü 

bulunmaktadır.  

        Tıp fakültesinin temel tıp bilimleri, dahili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimleri bölümleri 

akademik örgütlenme yapısını Ulusal Çekirdek Müfredat‟ını (ÇEP) gözetecek Ģekilde yapılandırmıĢtır. 

Eğitimin gerektirdiği Temel, Dahili ve Cerrahi Bilimler örgütlenmeleri, Anabilim Dalları, mevcuttur.  

2008 Yönetmeliğinin tanımladığı Öğrenim Koordinasyon Kurulu ve Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu 

oluĢturulmuĢtur. 2012 Yönergesi uyarınca Dilim, Dönem ve Ölçme Değerlendirme Kurulları 

oluĢmuĢtur, kurullar çalıĢmaları sürdürmektedir  

DĠLĠMLER VE KOORDĠNATÖRLERĠ  

Yeni eğitim çalıĢmalarında ana yapıya uygun olarak; dilim içeriğini öğrenim amaç ve hedefleri 

ve çekirdek eğitim programı açısından değerlendirerek oluĢturmak, teorik ve uygulamalı dersleri 

takvime yerleĢtirerek tüm katılımcıların görüĢ ve katkısını almak, dilim sınavları için öneri geliĢtirmek 

üzere her dilimde biri Temel Bilimlerden (TB), diğeri Klinik Bilimlerden (KB) olmak üzere 2 öğretim 

üyesi Dekanlık tarafından görevlendirilmiĢtir. 

 TB KOORDĠNATÖR KB KOORDĠNATÖR 

Tıbba Merhaba Ayşin Kale Kamil Pembeci 

Tıbbi Bilimlere GiriĢ Rüstem Nurten Ayşe Palandüz 

Hayatın Evreleri Leyla Tapul Gülbin Gökçay 

Hareket Adnan Öztürk Ayşegül Ketenci 

Kan ve Lenfoid Aytül Uyar Melih Aktan 

DolaĢım Ümmühan Alkaç-İşoğlu Taner Gören 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.6.5.1-Ek2.pdf
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Solunum Şule Tamer Zeki Kılıçaslan 

Sindirim ve Beslenme Gülay Üzüm Yasemin Giles 

Metabolizma ve Endokrin Figen Gürdöl Feyza Darendeliler 

Ürogenital ve Üreme Necla Toker Samet Topuz 

Sinir, Duyu Ahmet Usta Betül Baykal 

Semiyoloji Yaman Tekant Tevfik Ecder 

Nitelikli Hekimlik Eğitimi Güler Bahadır Rukiye E. Ömeroğlu 

Bilgilenme ve BiliĢim Rian Dişçi Seyhun Solakoğlu 

Etik ve Hukuk Arın Namal Şevki Sözen 

Toplum Sağlığı Selma Karabey Doğan Şahin 

Seçmeli Ayhan Bilir Erbuğ Keskin 

 

Tablo: İstanbul Tıp Fakültesinde 2012 yılı başında akademik kadro durumu 

ÜNVANI KADRO DURUMU 

 DOLU BOŞ 

Profesör 379  

Doçent 58  

Yardımcı Doçent 3  

Araştırma Görevlisi 488 265 

Öğretim Görevlisi  1 

Uzman 20  

Eğitim‐Öğretim Planlamacı   

TOPLAM 948 266 

 

Alt Yapı  

         Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde tıp eğitimi teorik dersleri için 16 amfi (65-491 kiĢilik), 15 derslik 

(20-130 kiĢilik), 21 seminer salonu (20-70 kiĢilik) kullanılmakta ve temel bilimler uygulamaları 6 adet 

pratik salonu (45-55 kiĢilik) ve 3 anatomi diseksiyon salonunda yürütülmektedir  

(TS.7.1.2. Ek 1 ve TS.7.1.2. Ek 2). 

         Uygulamalı eğitimlerde Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı‟nda 57 adet, Tıbbi Biyoloji 

Anabilim Dalı‟nda 57 adet,  Patoloji Anabilim Dalı‟nda 96 adet ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı‟nda 

78 adet (38 ve 40) mikroskop öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.1.2-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.1.2-Ek2.pdf
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        Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalında iki “Beceri Laboratuarı” ve 7 odadan oluĢan bir “Simüle Hasta 

Laboratuarı” bulunmaktadır. Simülasyon odası ve eğitim mankenleri Tıp Eğitimi, Anestezi ve 

Reanimasyon, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Göz 

Hastalıkları Anabilim Dallarında, eğitime katkı sağlamaktadır.  Bazı anabilim dallarında akıllı tahta 

sistemi (“self teaching system”)  kullanılmaktadır.   

          Ġstanbul Tıp Fakültesi kampüsünde yer alan Hulusi Behçet Kütüphanesinde 24 saat açık olan 

475 ve 132 kiĢi kapasiteli 2 adet öğrenci okuma salonu vardır. Ayrıca öğrencilerin baĢvurabileceği 

15049 adet kitap, 52701 adet ciltli – ciltsiz dergi,  2223 süreli yayın ve 6858 uzmanlık tezi 

bulunmaktadır. Kütüphane bünyesindeki internet salonunda 66 adet bilgisayar mevcut olup öğrenciler 

buradan ve tüm kampüsteki internet eriĢimli bilgisayarlardan 40 adet elektronik veritabanı, 5580 adet 

elektronik kitap ve 6918 adet PDF açılımlı elektronik dergiye ulaĢabilmektedir. 

           Öğrenci kullanımına açık biliĢim alt yapısı vardır. Fakülte içinde Fatih Belediyesi tarafından 

sağlanan kablosuz internet eriĢimi mevcuttur. Bilgisayar  ve Ġnternet Kütüphanesinden Ġstanbul 

Üniversitesi IP‟si ile yapılan giriĢlerle bilimsel makalelere eriĢim mümkündür.   

        Hulusi Behçet Kütüphanesinde  aktif kullanımda 66 kiĢilik bilgisayar salonu bulunmaktadır. 

Okuma salonları 24 saat, Bilgisayar ve internet salonları 08:00-24:00  hafta arası kullanıma açıktır  

(T.S 7.1.3-Ek.1).  

       Öğrencilerin kullanabileceği, değiĢik anfilerde toplam 1500 dolap bulunmaktadır.   Ġstanbul Tıp 

Fakültesi Temel Bilimler Binasının önündeki sosyal alanda mini voleybol ve basketbol açık yarı 

sahaları ve Ġstanbul Tıp Fakültesi öğrenci kantinine komĢu kapalı bir alanda 2 masalı masa tenisi alanı 

ve 1 adet bilardo masası bulunmaktadır. Ġstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri Ġstanbul Tıp Fakültesi 

kampüsüne hemen komĢu bir alanda yerleĢik olan Ġstanbul Üniversitesine bağlı Kaya Çilingiroğlu 

Kapalı Spor Salonunda baĢlıca branĢlarda spor yapabilmektedir (TS.7.1.2. Ek 3). Ayrıca fitness 

salonunda çok fonksiyonlu kondisyon aletleri de öğrencilerin kullanımına açıktır (TS.7.1.2. Ek 4). 

Diğer taraftan Ġstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri Ġstanbul Üniversitesine bağlı Avcılar YerleĢkesi 

Kapalı Spor Salonu, Avcılar YerleĢkesi Kapalı ve Açık Tenis Kortu Kompleksi, Avcılar YerleĢkesi 

Futbol Halı Sahası, Avcılar YerleĢkesi Suni Çim Futbol Sahası, CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Kapalı Spor 

Salonu ve Halı Sahası, CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Dans ve Plates Salonu, ĠletiĢim Fakültesi Futbol Halı 

Sahası, Merkez Kampüs Tenis Kortu ve Basketbol Sahası, Merkez Kampüs Futbol Halı Sahası ile 

Edebiyat Fakültesi Kapalı Spor Salonu ve Halı Sahası spor tesislerinden de özgürce 

faydalanabilmektedir (Ġstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü web sayfası). Ġstanbul Tıp Fakültesi 

öğrencileri bu tesislerde Ġstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü bünyesinde aikido, atletizm, 

badminton, basketbol, bilardo, bilek güreĢi, bowling, bocce, briç, buz hokeyi, curling, dans sporu, 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.1.3-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.1.2-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.1.2-Ek4.pdf
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eskrim, futbol, futsal, güreĢ, hentbol, judo, karate, kayak, kürek, masa tenisi, satranç, okçuluk, rugby, 

taekwando, tai-chi, tenis, wushu, voleybol ve yelken dallarında spor yapabilmekte; çeĢitli spor 

branĢlarında düzenlenen eğitim kurslarına ücretsiz katılabilmektedir. Ġstanbul Üniversitesi Spor Birliği 

Kulübü ayrıca geleneksel olarak her yıl spor Ģöleni düzenlemekte, öğrencilerimiz bireysel ve takım 

olarak Ġstanbul Tıp Fakültesini temsil etmek üzere katılabilmektedir. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

BaĢkanlığına bağlı olan 2100 m
2
‟lik bir alana sahip Ġstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezinde 

resim, fotoğraf, ebru ve benzeri gibi sergileri açma, konser ve konferans verme ve tiyatro ve sinema 

alanlarında çalıĢma olanakları bulmaktadır (T.S.7.1.2- Ek 5). Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisler 

Müdürlüğüne bağlı Enez Kampı tesislerinden ,ücretin yarısını aĢan bir kısmı Ġstanbul Üniversitesi 

Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı bütçesinden karĢılanmak üzere ve kurayla 

faydalanabilmektedir. 

      Ġstanbul Tıp Fakültesi kampüsünde Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisler Müdürlüğüne bağlı 

120 kiĢilik bir öğrenci kantini bulunmakta ve sabah 8:00 akĢam 16:30 arası hizmet vermektedir 

(TS.7.1.2. Ek 2)  

         Ayrıca Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Öğrenci Yemekhaneleri 

Müdürlüğüne bağlı bir öğrenci yemekhanesi bulunmaktadır. Ġki katlı ve toplam 1040 m
2
 alana sahip bu 

yemekhanedeki 152 masada, aynı anda 608 öğrenci, Ġstanbul Tıp Fakültesi Kampüsünde bulunan 

mutfaklarda hazırlanan yemekleri yiyebilmektedir (http://sks.istanbul.edu.tr/?p=6731). Bu 

yemekhanede öğrencilere sabah, öğle ve akĢam olmak üzere 3 öğün yemek verilmektedir.   

        Ġstanbul Tıp Fakültesi kampüsünde bulunan binalarda güvenliği sağlamak üzere toplam 141 

adet özel güvenlik görevlisi görev yapmaktadır. 

          Fakültenin fiziksel alt yapısına iliĢkin bilgiler 2011 Yılı Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı 

Faaliyet Raporunda bütün ayrıntıları ile sunulmuĢtur (T.S.7.1.1 Ek 1).    

               

GS 7.1.1 Tıp fakülteleri eğitim programlarında topluma dayalı tıp eğitimi uygulamalarının 

gerçekleĢtirilebileceği öğrenme ortamlarıyla ilgili olanakları yaratmalı ve geliĢtirmelidirler.  

 

        Ġstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri 1. ve 2. sınıfta 15‟er günlük süreler ile mecburi yaz stajı 

yapmaktadır. Öğrencilerin staj yapacakları sağlık kurumlarının sorumlularına hitaben yazılan yazılarla 

bu kurumlarla iĢbirliği ve iletiĢim sağlanmaktadır. 

         Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajında kurum dıĢı hastanelerde rotasyon yapılmaktadır. 

 (GS 7.1.1-Ek-1)  

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.1.2-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.1.2-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.7.1.1-Ek1.pdf
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          6. Sınıfta Halk  Sağlığı stajında 8 haftalık süreler ile Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı 

Merkezlerine gitmektedirler. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi ve ekler T.S.2.3.1 maddesinde yer 

almaktadır.  

 

 

GS 7.1.2 Tıp fakülteleri öğrencilerine simüle/standardize hasta ile eğitim ve değerlendirme 

olanakları sunmalıdırlar.  

 

        Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde Simüle Hasta Laboratuvarı, 2008 yılında güdümlü Bilimsel 

AraĢtırma Projesi kapsamında kurulmuĢtur. 2008- 2009 öğrenim yılından baĢlayarak 2. sınıf 

öğrencilerinin iletiĢim becerilerini geliĢtirmek üzere Beceri Uygulamalarında kullanılmaktadır.   

      Simüle hastalar Prof. Dr. Güler Bahadır ve Uzm. Psik. Nilüfer Alçalar tarafından yapılan  

toplam 6 saatlik bir ön eğitimi almıĢ gönüllülerden oluĢmaktadır.   

      Uygulamalarda öğrenme ve değerlendirme süreçlerini standart hale getirmek amacıyla “Öykü 

Alma Öğrenim Rehberi”,  “Öykü Alma Değerlendirme Rehberi” (G.S. 7.1.2-Ek-1 ve G.S. 7.1.2 Ek 2) ve 

“örnek öykü alma videosu” geliĢtirilerek Ġstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı internet 

sitesinde paylaĢıma sunulmuĢtur (http://www.istanbul.edu.tr/itf/tipegitimi/). 2. sınıfın ilk yarıyılında 26 

saatlik kuramsal eğitimi  tamamlayan öğrenciler, 2. yarıyılda “Simüle Hasta Laboratuvarı” odalarında 

iyi iletiĢim becerileri kullanarak simüle hastalardan öykü aldıkları 2 görüĢme yapmaktadırlar. 

GörüĢmeler dijital ortamda kaydedilmekte, CD olarak öğrencinin kendisine verilmekte, görüĢmeyi 

izleyen 15 gün içinde sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler, 6 kiĢilik küçük gruplar halinde bu 

görüĢmeleri izlemekte ve geri bildirim verilmektedir. Geri bildirim sürecine tüm Anabilim Dallarından 

42 öğretim üyesi katılmaktadır. Yapılan uygulamaların etkisini ölçmek ve ölçüm sürecini 

değerlendirerek uygulamaları geleceğe yönelik iyileĢtirme önerileri geliĢtirmeyi amaçlayarak, 

uygulama koordinatörü Uzm.Sosyolog Hacer Nalbant, Marmara Üniversitesi‟nden izlediği tıp eğitimi 

doktora programında tez konusu olarak belirlemiĢ, halen üzerinde çalıĢmaktadır. 

        Uygulamalar 2008-2009 öğretim yılında baĢlamıĢ, son 4 yılda toplam 1626 öğrenci simüle 

hastalarla uygun iletiĢim tekniği kullanarak öykü almıĢtır. 2009‟da 315 öğrenci bir kez,  2010‟da 373 

öğrenci, 2011‟de 463 öğrenci  ve 2012‟de 475 öğrenci ikiĢer kez simüle hasta görüĢmesi yapmıĢtır.   

 

GS 7.1.3  Tıp fakülteleri eğitimle ilgili düzenleme uygulamalarının bilimsel altyapı ve desteğini 

sağlamak üzere bünyelerinde iĢlevsel Tıp Eğitimi Anabilim Dalları / birimleri oluĢturmalıdır.  

 

        Ġstanbul Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulunmakta ve geçmiĢi 1977 yılında 

kurulan “Tıp Eğitimi Enstitüsü”ne dayanmaktadır. 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.7.1.2-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.7.1.2-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/tipegitimi/
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         Tıp Eğitimi Enstitüsü, 21 Nisan 1977 tarihli ve 125 sayılı Ġstanbul Üniversitesi Senatosu 

kararıyla kurulmuĢtur. Enstitünün kuruluĢ amaçları, kuruluĢ yönetmeliğinde Ģöyle belirtilmiĢtir:  

 -Yurt koşulları ve sağlık sorunlarımızın öncelikleri göz önüne alınarak  yetiştirilmesi     

     hedeflenen hekimin niteliklerinin belirlenmesi, 

- Yurt içi ve dışındaki tıp fakültelerinin tıp eğitimi yöntemlerinin incelenerek uygun bulunanların 

    uygulanması için yöntemler geliştirmek, 

-Öğrencilerin Araştırma ve öğrenme isteklerini geliştirmek için eğitim yöntemleri geliştirmek, 

-Tıp eğitimi ile ilgili bilimsel etkinlikler düzenlemek ve yurt içi ve yurt dışı kurumlarla iş birliği 

     Yapmak, 

-Öğretim üyelerinin iyi öğreticiler olabilmeleri için “öğretici eğitimi” programları hazırlayıp 

    Uygulamak, 

-Tıpta uzmanlık çalışmalarıyla ilgili yeni düzenleme gereksinimlerini araştırmak, İTF  

   görüşlerini SSYB na ulaştırmak, 

-Bu amaçlar doğrultusunda yayınlar yapmak. 

            Enstitü organlarından biri olan Genel Kurula, her anabilim ve bilim dalından birer temsilci, üç 

asistan temsilcisi, Edebiyat fakültesi Pedagoji bölümünden iki ve Psikoloji bölümünden bir temsilci 

katılımı öngörülmüĢtür. Eğitim- Öğretim  Ana Komisyonu üyeleri de Genel Kurulun doğal üyeleri 

olarak tanımlanmıĢtır.  

       Bu genel kurulun seçtiği Yönetim Kurulu, Fakülte öğretim üyeleri arasından seçilen 3, eğitim 

ana komisyonu üyeleri arasından seçilen 3 ve asistan temsilcileri arasından seçilen 1 kiĢiden 

oluĢmaktadır. Genel Kurul Enstitü Müdürünü de seçmektedir. 

            Tıp Eğitimi Enstitüsü ilk Genel Kurulunu 23 Ocak 1979‟da  yapmıĢ, Ġlk Yönetim Kuruluna 

Prof. Dr. Sevim Büyükdevrim, Prof. Dr. Münevver Yenerman, Prof. Dr. Türkan Erbengi, Prof. Dr. 

Aytolon Bozbora, Prof. Dr. Olcay Neyzi, Prof. Dr. Alp Göksan, Dr. Ali Emre ve Dr. Faruk Alagöl, ilk 

Enstitü Müdürlüğüne  Prof. Dr. Remzi Özcan seçilmiĢtir. KuruluĢ amaçları Türkiye‟deki tüm tıp 

fakültelerine bir yazıyla duyurmuĢ, , Tabip Odalarından da görüĢ istemiĢtir.  

           1981 Yılında yapılan ikinci Genel Kurulda Yönetim Kuruluna Prof. Dr. Güngör Ertem,  Prof. 

Dr. Olcay Neyzi, Prof. Dr. Türkan Erbengi seçilmiĢtir. 

        Tıp Eğitimi Enstitüsünün, YÖK yasasına uyum amacıyla AraĢtırma ve Uygulama Merkezine 

dönüĢtürülmesi 1983 Yılında gerçekleĢmiĢ, 1984 yılında Prof. Dr. Münevver Yenerman AraĢtırma ve 

Uygulama Merkezinin ilk müdürü olmuĢtur.  1987- 1996 yılları arasında Enstitü Müdürlüğü , Yönetim 

Kurulları ve Faaliyetlere iliĢkin kayıtların bulunamadığı bir dönem bulunmaktadır.  

        1997 de Prof. Dr. Ünal Değerli Merkez Müdürü olarak atanmıĢ ve Yönetim Kuruluna Prof. Dr. 

Lütfiye Eroğlu, Prof. Dr. Feyza Erkan, Prof. Dr. Haluk Ander, Doç. Dr. Zeynep Aydın (Solakoğlu) 

seçilmiĢtir.  
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        2000-2003 döneminde Merkez Müdürlüğünü Prof Dr. Feyza Darendeliler üstlenmiĢ ve 

Yönetim Kuruluna Prof. Dr. AyĢen Bulut,  Doç. Dr. Ahmet Dinççağ, Doç. Dr. DilĢat Sindel,  Doç. Dr. 

Zeynep Solakoğlu seçilmiĢtir. 

           2003-2005 döneminde Merkez Müdürlüğünü Prof. Dr. Feyza Darendiler sürdürmüĢtür. 

Yönetim kuruluna  Prof. Dr. AyĢen Bulut, Prof. Dr. Semih Barlas, Prof. Dr. AyĢe Mudun ve Prof Dr. 

Zeynep Solakoğlu seçilmiĢtir.  

         2005 yılında Merkez, anabilim dalına dönüĢmüĢ ve tüm çalıĢmalarını anabilim dalına 

devretmiĢtir. Anabilim Dalı BaĢkanlığına Prof. Dr. AyĢen Bulut atanmıĢ, Prof. Bulut bu görevi 2008 

yılında emekli oluncaya dek sürdürmüĢtür. Anabilim Dalı baĢkanlığı 2009‟dan bu yana Prof. Dr. 

Zeynep Solakoğlu tarafından yürütülmektedir. 

       Ġstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Behçet Kütüphanesi 3. katında toplam 3 

eğitim ve toplantı odası ile dört beceri uygulama salonunun sorumluluğunu yürütmekte; biri haftada üç 

gün görevli, biri haftada dört gün görevli, üçü  tam zamanlı olarak çalıĢan beĢ öğretim elemanı, bir 

sekreter ve bir hizmetli çalıĢmaktadır.   

        Tıp Eğitimi Anabilim Dalı baĢkanının eğitim yönetimi süreçlerine katılımına iliĢkin 

düzenlemeler 2008 ve 2012 yönetmeliklerinde tanımlanmıĢtır. Buna göre Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

BaĢkanı, Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu (TÖAK)  üyesi, ve 2012 Yönergesi uyarınca TÖAK ve Ölçme 

Değerlendirme Kurulu üyesidir. 

      Tıp Eğitimi Anabilim Dalının misyon ve vizyonu, 1999 yılından bu yana yürüttüğü çalıĢmalar, 

faaliyet raporlarında belirtilmiĢtir. (GS 7.1.3 Ek. 1)  

         Özetlemek gerekirse Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Ģu alanlarda faaliyet yürütmektedir: 

 Fakültedeki öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine dönük olarak eğitici geliĢim programları 

düzenlemek; 

 Anabilim dalları ve dilim kurulları için ölçme değerlendirme sürecine dönük kurslar ve 

toplantılar düzenlemek; 

 1., 2. ve 6. Sınıfların tüm beceri uygulamaları için dersleri yürütmek, koordinasyon sağlamak 

ve mali ya da eğitsel kaynakları geliĢtirmek; 

 Tanımlanan eğitim yönetimi toplantılarına katılmak; 

 Asistan uyum eğitimi için koordinasyonu ve alt yapıyı sağlamak. 

 

   7.2.  Klinik eğitim ortamı ve fırsatları  

TS.7.2.1.      Tıp fakülteleri öğrencilerine yeterli klinik deneyim sağlayacak eğitim ortamları ve fır- 

satını mutlaka sunmalıdır.  
 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.7.1.3-Ek1.pdf
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Ġstanbul Tıp Fakültesi Klinikleri, , öğretim üyesi,uzman ve asistan sayıları ile eğitim için güçlü 

bir kadroya sahiptir. Ayrıca poliklinik ve yatan hasta sayısı ve çeĢitliliği  de eğitim için yeterli sayı ve 

kalitededir. 

       Ġstanbul Tıp Fakültesi Kliniklerinin alt yapı ve hizmet sunumua iliĢkin veriler ĠTF 

BaĢhekimliğinin 2011 Yılı Faaliyet Raporunda ayrıntılı bir döküm olarak verilmektedir  

(T.S.7.2.1-Ek 1). 

Bu bilgilerden bazıları aĢağıda özetlenmiĢtir: 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Genel Bilgiler  

 Sayı  

Yatak sayısı  1535  

Poliklinik oda sayısı  91  

Ameliyathane oda sayısı  34  

Çocuk Yoğun Bakım yatağı  11  

YetiĢkin Yoğun Bakım yatağı  40  

Ġstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Ġstatistik Bilgileri 

  2007  2008  2009  2010  

Kadro yatak  2940  2940  2940  2940  

Mevcut yatak  1425  1427  1524  1535   

Poliklinikte muayene olan hasta  835404  950387  1012997  1116758  

Yatan hasta  44335  45397  42994  45635  

Toplam taburcu olan  43052  44577  42647  44644  

Toplam ölen hasta  1097  905  944  1003  

Toplam çıkan hasta  44149  45482  43591  45647  

Toplam yatılan gün  468120  423371  421522  434229  

Yapılan ameliyat  26824  31844  27827  27697  

A tipi ameliyat  3482  3289  3471  3518  

Özelliği olan ameliyat  9042  9659  9340  9456  

Büyük ameliyat  7775  8456  8156  8832  

Orta ameliyat  4242  5938  4010  3727  

Küçük ameliyat  2283  4502  2850  2164  

Doku ve organ nakilleri  193  239  167  179  

Toplam doğum  2226  2607  2266  2359  

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.2.1-Ek1.pdf
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Normal doğum  967  1152  859  788  

Sezaryen  1252  1449  1405  1565  

Müdahaleli doğum  7  6  2  6  

Laboratuvarda yapılan  

Tetkikler  435566  6955637 8521919  9025786  

 Ġstanbul Tıp Fakültesi Klinikleri, yukarıdaki verilerden anlaĢılacağı gibi tıp eğitiminin 

gerektirdiği niteliklere sahiptir.  

 

GS.7.2.1.  GS:  Tıp fakülteleri öğrencilerine mümkün olan en erken dönemden itibaren  

ayaktan bakım birimleri, birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarında klinik  

deneyim edinme ve öğrenme fırsatı sunmalıdır.  

 

      Öğrencilerimiz 1. Sınıfın 1. Yarıyılında Poliklinik Ziyaretleri yapmakta, yaz tatilinde  Birinci 

Basamak bir sağlık kurumunda staj yapmaları istenmektedir. Seçmeli Aile Hekimliği dersinde bir Aile 

Sağlığı Merkezini ziyaret ederek gözlemlerini rapor etmektedirler.  2. Sınıfta hasta simülasyon 

programı vardır, yaz tatilinde ise bir hastanede kısa süreli staj yapmaktadırlar. 3. sınıftan itibaren 

kliniklerde hastalar ile uygulama yapmaktadırlar. Ayrıca 5. Sınıfta Halk Sağlığı stajı kapsamında saha 

çalıĢmalarında bulunmaktadırlar.Ġlgili belgeler ÖDR raporunun diğer bölümlerinde sunulmuĢtur. 

 

7.3. AraĢtırma eğitimi fırsatları  

TS.7.3.1. Tıp fakülteleri, öğrencilerine temel ve uygulamalı araĢtırmaları eleĢtirel okuyup 

anlayabilecekleri ve mesleki uygulamalarında kullanabilecekleri düzeyde eğitim fırsatlarını 

mutlaka sunmalıdırlar.  

 

 Ġstanbul Tıp Fakültesi bünyesi içinde yer alan Deneysel Tıp AraĢtırma ve Uygulama 

Merkezinde öğrencilerin araĢtırma yapmaları teĢvik edilmekte, istekli öğrenciler araĢtırma projelerinde 

yer almaktadırlar. Bu kapsamda yaklaĢık 25 yıldır uluslararası katılımlı Öğrenci Bilimsel AraĢtırma 

Kongresi düzenlenmektedir. (T.S. 7.3.1. Ek 1 ve T.S. 7.3.1. Ek 2). Kongreden sorumlu öğretim görevlisi 

dönüĢümlü olarak değiĢmekte olup en son Prof. Dr. Tevfik Ecder bu görevi yürütmektedir. Ayrıca her 

anabilim dalı ve bilim dalında öğrencilerin katılabileceği klinik ve deneysel araĢtırma projeleri 

yürütülmektedir.  

        Altı yıllık eğitimin sonunda öğrencilerin bilimsel etkinlikleri (yayın, sözlü sunu, poster sunu 

vb.) yönergede tanımlanan bir süreçle değerlendirilip Dekanlık BaĢarı Ödülü ile ödüllendirilir. Böylece 

hekim adayları bilimsel araĢtırma projeleri içinde yer almaya teĢvik edilmektedir. 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.3.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.3.1-Ek2.pdf
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GS.7.3.1          Tıp fakülteleri, öğrencileri tarafından planlanan ve yürütülen araĢtırma  süreçleri 

ile sonuçlarının paylaĢılmasını, öğrencilerin kongrelere katılımlarını özendirmeli, idari ve 

ekonomik olarak desteklemeli ve ödüllendirmelidirler. 

     

  Yönetim kurulunca alınan kararlar ile öğrenciler uluslararası veya ulusal kongrelere katılım 

konusunda teĢvik edilmektedirler. BaĢvuru yapan öğrencilerin mali sponsorluğu Yönetim Kurulu 

kararı ile “Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığından” karĢılanmaktadır. Öğrenci Bilimsel AraĢtırma 

Kolu da her sene uluslararası bir kongre düzenlemektedir (T.S. 7.3.1. Ek 1 ve T.S. 7.3.1. Ek 2). Bu 

faaliyet de Dekanlık tarafından desteklenmektedir.  

 

7.4.  Mali kaynaklar  

 

TS.7.4.1.  Tıp fakülteleri eğitime özel uygun mali kaynak planlamasını mutlaka 

yapmalıdır.  
 

  

       Maliye Bakanlığı‟nın Ġstanbul Tıp Fakültesi için Eğitim kalemi altında ayırdığı mali kaynak 

çerçevesinde, her yıl, adil ve objektif bir planlama yapılmaktadır. Bütçe bilgileri ekte sunulmuĢtur  

(T.S.7.4.1.-Ek 1)  

 

7.5.  Ulusal ve uluslararası iĢbirliği  

TS.7.5.1.  Tıp fakülteleri, öğrenci ve öğretim elemanlarını ulusal ve uluslararası değiĢim 

olanakları konusunda bilgilendirmeli, bu konuda olanaklar sunmalı, idari ve ekonomik olarak 

mutlaka desteklemelidir.  

 

        Tıp fakülteleri, öğrenci ve öğretim elemanlarını ulusal (Farabi) ve uluslararası (Erasmus) 

değiĢim olanakları konusunda bilgilendirmektedir.(T.S.7.5.1.-Ek 1). 

          Farabi programı, tüm tıp fakültelerinde birebir aynı eğitim programı uygulanmadığı için çok 

fazla talep görmemekle birlikte, az sayıda öğrencinin genellikle ailevi nedenlerle katılım gösterdiği bir 

programdır.  

          Ġstanbul Üniversitesi, uluslararası eğitmen ve öğrenci iĢbirliği baĢlığında Uluslararası 

Akademik ĠliĢkiler Kurulu bünyesinde yürütülmekte olan Erasmus Programına 2003/04 öğretim 

yılında pilot proje ile katılmıĢ olup Nisan 2004„de 2004/05 – 2006/07 dönemi için aldığı 221793-IC-1-

2003 -1 – TR- ERASMUS-EUC- 1 sayılı Erasmus Beyannamesiyle 2004/05 öğretim yılından itibaren 

lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değiĢimini sürdürmektedir 

 (http://www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim/).  

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.3.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.3.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.4.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.5.1-Ek1.pdf
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         Ġstanbul Üniversitesi Ağustos 2007'de almıĢ olduğu Erasmus GeniĢletilmiĢ Üniversite 

Beyannamesiyle yürütmekte olduğu diğer değiĢim programlarına ek olarak 2007-2013 Erasmus III. 

Döneminde staj değiĢimine de katılma olanağı elde etmiĢtir. 

           Ġstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik ĠliĢkiler Kurulu Erasmus Programı bünyesinde 

Ġstanbul Tıp Fakültesinin 6 Almanya, 3 Hollanda, 2 Polonya, 2 Slovakya, 2 Macaristan, 1 Ġtalya, 1 

Belçika, 1 Avusturya ve 1 Bulgaristan üniversitesi olmak üzere toplam 19 Avrupa üniversitesi ile ikili 

anlaĢması bulunmaktadır (T.S.7.5.1.-Ek 2). Bu anlaĢmalar çerçevesinde Ġstanbul Tıp Fakültesinden 

giden ve gelenlerin dökümü tabloda görülmektedir: (T.S.7.5.1.-Ek 3).  

     Diğer taraftan Ġstanbul Üniversitesi ulusal eğitmen ve öğrenci iĢbirliği baĢlığında öğrenci veya 

öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dıĢında bir yükseköğretim 

kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerinin amaçlandığı Farabi DeğiĢim Programı 

çerçevesinde Türkiye‟de toplam 71 üniversite ile karĢılıklı protokol imzalamıĢtır (T.S.7.5.1.-Ek 4). Bu 

bağlamda  2, 3, 4, ve 5. sınıflar için her sene Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nden 2 öğrencinin gitmesi ve diğer 

üniversitelerden 2 öğrencinin gelmesi yönünde karar alma çalıĢmaları yürümektedir. Bu çerçevede 

2010-2011 akademik yılı bahar döneminde bir 5. sınıf öğrencisi öğrenimini Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesinde gerçekleĢtirmiĢtir (T.S.7.5.1.-Ek 5 ve T.S.7.5.1.-Ek 6). 

 Ġstanbul Üniversitesi Bologna süreci için yürütülen çalıĢmalar sonucunda diploma eki belgesi 

almaya 2012 yılı sonunda hak kazanmıĢtır. (T.S.7.5.1-Ek 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.5.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.5.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.5.1-Ek4.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.5.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.5.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.7.5.1-Ek7.pdf
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8. YÖNETĠM VE YÜRÜTME 

 

8.1. Tıp fakültesi yönetim yapısı. 

T.S.8.1.1. Tıp Fakültesinin yönetim yapısı, örgütlenme Ģeması ve üniversite ile iliĢkileri mutlaka 

tanımlanmıĢ olmalıdır.  

 

 Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin yönetim yapısı, örgütlenme Ģeması ve Ġstanbul Üniversitesi ile 

iliĢkileri Üniversitelerdeki Akademik TeĢkilat Yönetmeliği çerçevesinde (Resmi Gazete Tarihi 18-

2.1982, resmi gazete sayısı: 17609) tanımlanmıĢtır. 

 (www.yok.gov.tr/content/view/462/).  

 

Bunun haricinde Ġstanbul Tıp Fakültesi hastanesinde Ġstanbul Üniversitesi Hastane Otomasyon 

Programına geçileceğinden daha detaylı bir idari Ģema hazırlanmıĢ ve ekte verilmiĢtir (T.S.8.1.1-Ek 1). 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.1.1-Ek1.pdf
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8.2. Eğitim yönetimi örgütlenmesi. 

T.S.8.2.1. Tıp fakülteleri eğitim modellerine göre yetkin bir eğitim yönetimi örgütlenmesine 

mutlaka sahip olmalıdır.  

          Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde ders ve uygulamaların yürütülmesi ile eğitim yönetimi örgütlenmesi 

2008 Yönetmeliğine göre Ģu Ģekilde yapılandırılmıĢtır: 

          Ders ve uygulamaların programla uyumlu olarak yürütülmesi ve değerlendirilmesinden anabilim 

dalları sorumludur. Her anabilim dalı, sorumlu olduğu dersler ve uygulamalar için baĢka kuruluĢların 

veya farklı anabilim dallarının öğretim üyelerinin katkısını isteyebilir ve aĢağıda belirtilen kurul veya 

komisyonları oluĢturabilir: 

a) Öğrenim koordinasyon kurulu (ÖKK), aĢağıda belirtildiği Ģekilde oluĢur ve çalıĢır. 

        1) Üç yılda bir her anabilim dalının akademik kurulları tarafından belirlenen birer öğretim 

üyesinden oluĢur. ÖKK üyeleri aynı zamanda tıp eğitimi anabilim dalının üyesi olarak kabul edilir. 

Fakültemizde 34 öğretim üyesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı‟nda çalıĢmak üzere belirlenmiĢtir. 

        2) Üyeler, öğrenimden sorumlu dekan yardımcısının baĢkanlığında ilk toplantısını yaparak kendi 

aralarından bir koordinatör üye ve her sınıf için bir sınıf program sorumlusu (SPS) belirler. Yönetim 

Kurulu, her yıl için bir üst sınıftan en baĢarılı ilk on öğrenci arasından bir öğrenciyi sınıf program 

sorumluları ile birlikte çalıĢmak üzere görevlendirebilir. Eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, 

koordinatör üye, 1-6. sınıf  sorumlu öğretim üyeleri, 22 dilim koordinatörü (11 Temel Bilimler +11 

Klinik Bilimler) olmak üzere 30 öğretim üyesi eğitimde yeniden yapılanma çalıĢmalarını 

sürdürmektedir ( T.S.8.2.1. Ek 1). 

         3) ÖKK üyeleri, sınıf program sorumlularının hazırladığı taslaklar ve her yıl için genel amaca 

uygun öğrenme hedefleri doğrultusunda, anabilim dallarıyla iĢbirliği içinde programların dikey ve yatay 

bütünlüğünü ve iĢlerlik koĢullarını dikkate alarak ders programlarını hazırlar. Bu program akademik 

takvim üzerine yerleĢtirilmiĢ halde tıp öğrenimi ana komisyonuna sunulur. 

b) Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu (TÖAK); Öğrenimden sorumlu dekan yardımcısının baĢkanlığında, 

bölüm baĢkanları, tıp eğitimi anabilim dalı baĢkanı, ÖKK koordinatörü ve sınıf program 

sorumlularından oluĢur. Öğrenci iĢleri bürosu sorumlusu ve fakülte sekreteri de iletiĢim amacıyla 

komisyonda yer alır. Bu komisyonun iĢlevi; öğrenim programlarını planlamak, iĢleyiĢ ve değerlendirme 

etkinliklerini yönlendirmek ve denetlemektir. TÖAK öğrenim döneminde ayda en az bir kez toplanır. 

(T.S.8.2.1. Ek 2)   

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.2.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.2.1-Ek2.pdf
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ÖKK tarafından hazırlanan; dersler, içerikleri, haftalık ders saatleri, kredi değerleri, sınav Ģekli 

ve tarihleri ile tüm öğrenim etkinlikleri belirtilen yıllık öğrenim program taslağı her yıl Mart ayında 

TÖAK‟a sunulur. TÖAK, ÖKK tarafından geliĢtirilen öğrenim programını inceledikten sonra onaylar ya 

da gerekçeli olarak değiĢiklik önerir. Öğrenim ve sınav programına son Ģeklini vererek Fakülte 

Kurulunun onayı için Dekanlığa sunar. Fakülte Kurulu tarafından onaylanan yıllık programlara göre de 

dersler ve sınavlar yürütülür. 

       2012 Ġstanbul Tıp Fakültesi Öğrenim ve Sınav Yönergesi ile eğitimin örgütsel yapı ve görev 

tanımları yeniden oluĢturulmuĢtur. 

         Bu yönerge ile derslerin konu bağlamına katılan Anabilim Dalları temsilcilerinden oluĢan bir 

Dilim Kurulu, dilimlerin koordinatörlerinden oluĢan bir Dönem Koordinasyon  Kurulu ve Dönem 

Sorumluları, Öğrenim koordinatörü, dekan yardımcısı ve TEAD baĢkanından oluĢan Tıp Öğrenimi Ana 

Komisyonu yapıları ve ayrıntılı görevleri ile birlikte tanımlanmıĢtır. 

         2012 Yönergesi ile birlikte fakültede hem ölçme değerlendirme sürecini geliĢtirmek ve koordine 

etmek, hem de program değerlendirme tasarımını belirlemek, uygulamak ve sonuçları fakülte 

yönetimine raporlamaktan sorumlu bir Ölçme Değerlendirme Kurulu  oluĢturulmuĢtur (T.S.8.2.1. Ek 3) 

             

8.3. Eğitim örgütlenmesi destek yapısı. 

T.S.8.3.1. Tıp Fakültelerinde eğitim yönetimi örgütlenmesine teknik ve sekreteryal destek 

sağlayacak bir yapı mutlaka bulunmalıdır.  

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde etkin bir Öğrenci ĠĢleri Bürosu bulunmaktadır. Burada bir büro Ģefi ve 

her dönem için görev alanları belirlenmiĢ ayrı bir sekreter görev yapmaktadır. Sekreterlerin görev 

alanları ekte verilmiĢtir (T.S.8.3.1.Ek 1) 

Öğrenci ĠĢleri Bürosunda;  Türkçe ve Ġngilizce öğrenci belgesi ve not dökümü (transkripti) 

verilmekte, çeĢitli yazıĢmalar (burs gibi) ve bunların takibi yapılmakta, öğrenci notları otomasyon 

sistemine ve deftere kaydedilmekte, mezun olan öğrenciye mezuniyet belgesi ve diploma verilmekte, 

kayıt ve kayıt yenileme iĢlemleri, yatay geçiĢ iĢlemleri, 2. ve 3. Sınıflarda modül derslerin 

programlarının hazırlanması ve akıĢının sağlanması, 14 ayrı amfide verilecek derslerin ve sınavların 

düzenlenmesi, öğrenci listelerinin anabilim dallarına gönderilmesi ve öğrenci duyuruları yapılmaktadır.  

(T.S.8.3.1-Ek 2,  T.S.8.3.1 Ek 3)              

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.2.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.3.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.3.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.3.1-Ek3.pdf
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Ders programları yıllık her sınıf için ayrı hazırlanan “Öğretim ve Sınav Programı” kitapçıkları 

Ģeklinde öğrencilere ve anabilim dallarına dağıtılmaktadır. Ġstanbul Tıp Fakültesi tarafından yazılan ve 

rektörlük tarafından basılan ders kitapları da burada satılmaktadır  (T.S.8.3.1.Ek 4): 

             

Eğitimle ilgili satın alma yazıĢmaları, yarı zamanlı çalıĢan öğrencilerin çalıĢma çizelgelerinin 

takibi, yabancı öğrenci pasaport iĢlemleri, yabancı öğrenci ve meslek lisesi öğrencilerinin staj iĢlemleri, 

rotasyonların düzenlenmesi, staj akıĢının sağlanması, önlisans ve fahri doktora diplomalarının 

hazırlanması, teĢekkür sertifikası düzenlenmesi bu büroda yapılmaktadır. Her eğitim-öğretim yılı için 

öğrenci istatistikleri tutulmaktadır (T.S.8.3.1.Ek 5 ve T.S.8.3.1.Ek 6).    

            Öğrenci iĢleri bürosu 1 Ģef odası (46 000m
2
), 3 adet sınıf sorumlusu odaları (1. oda 95.850 m

2
, 2. 

oda 27 850m
2

, 3. oda 24 000m
2
) ve 1 arĢiv (86,535 m2) olmak üzere 5 bölümden oluĢmakta olup, toplam 

279. 800m2 alanda, 8 bilgisayar, 2 müstakil yazıcı, 1 adet merkezi yazıcı (skaner, faks makinesi,  

fotokopi cihazı bir arada) kullanılarak, Tıp Fakültesi Dekanlık binasının zemin katında hizmet 

vermektedir. Büroda 8 eleman görev yapmaktadır. Öğrenci iĢleri koordinatörü aracılığı ile Eğitimden 

Sorumlu Dekan Yardımcılığına bağlıdır.  

            Ayrıca “Öğrenci ĠliĢkileri Komisyonu” öğrencilerle öğretim üyeleri ve yönetimin iliĢkilerini 

geliĢtirmek, mezuniyet etkinliklerini yönlendirmek, sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmek ve 

öğrencilerimizin geliĢimine rehberlik etmek üzere çalıĢmaktadır (T.S.8.3.1-Ek 7 ve T.S.8.3.1-Ek 8).  

 

G.S.8.3.1. Tıp Fakültelerinde eğitim yönetimi örgütlenmesini desteklemek üzere görev ve 

sorumlulukları açıkça tanımlanmıĢ, veri giriĢi, istatistik analizler gibi teknik konularda özelleĢmiĢ 

personelin bulunduğu bir birim bulunmalıdır.  

             

       Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde eğitim yönetimi örgütlenmesini desteklemek görevi, temel olarak 

Öğrenci ĠĢleri Bürosu ve burada çalıĢan personele aittir. Bu birimde veri giriĢi ve istatistiksel analizler 

konusunda özel bir görev paylaĢımı bulunmamaktadır. Ancak bu negatif durumun giderilmesi için 

gerekli planlama yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

            Öğrenci ĠĢleri Bürosunda bulunan Sınav Okuma biriminde bir memur çalıĢmaktadır, ayrıca 

Ölçme Değerlendirme Kurulu için ĠTF Dekanlığı 2. Katında bir oda tahsis edilmiĢ ve bir memurun 

sorumlu olarak atanması yapılmıĢtır (G.S.8.3.1.Ek 1) 

           Eğitimde yeniden yapılanma çalıĢmaları kapsamında bir sekreter tam zamanlı olarak sürece 

destek vermektedir (G.S.8.3.1.Ek 2). 

           ĠTF Bilgi iĢlem birimi optik okuyucu değerledirmeleri için gereken yazılım desteğini 

vermektedir.  

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.3.1-Ek4.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.3.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.3.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.3.1-Ek7.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.3.1-Ek8.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.8.3.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.8.3.1-Ek2.pdf
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8.4.Yönetim kadrosu. 

T.S.8.4.1. Tıp fakültelerinin dekanları mutlaka tıp fakültesi mezunu, akademik alanda yetkin, 

yeterli eğitim ve yönetim deneyimine sahip olmalıdır.  

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanı ve Dekan Yardımcısı  tıp fakültesi mezunudur. Her ikisi de 

akademik alanda yetkin, yeterli eğitim ve yönetim deneyimine sahiptir (T.S. 8.4.1 Ek 1 ve T.S. 8.4.1 Ek 2) 

Prof. Dr. Feyza Darendeliler G.S 4.1.1 bölümünde detaylandırıldığı üzere tıp eğitiminin 

geliĢtirilmesi konusunda öncü çalıĢmalar yapmıĢ ve 1997 yılından beri Tıp Eğitimi Dünyası dergisinin 

editörlüğünü üstlenmiĢtir. 

G.S.8.4.1.  Tıp fakültelerinin yönetici kadrolarının çoğunluğu tıp fakültesi mezunu, akademik 

alanda yetkin, eğitim ve yönetim deneyimine sahip olmalıdır.  

G.S.8.4.2. Tıp fakültelerinin yönetici kadroları eğitim-öğretim, yönetim ve liderlik alanlarında 

donanımlı olmalıdır. 

 

 Yukarıda belirtildiği Ģekilde ĠTF Dekanı ve Dekan Yardımcısı akademik alanda yetkin, yeterli 

eğitim ve yönetim deneyimine sahip akademisyenlerdir. 

8.5. Öğretim elemanları arası uyum ve iĢbirliği. 

T.S.8.5.1. Tıp fakülteleri, uygulama hastaneleri ve eğitimin sürdürüldüğü diğer birimlerin 

yöneticileri ile öğretim elemanları, karĢılıklı görev ve sorumluluk sınırlarını tanımalı ve mutlaka 

uyumlu bir iĢbirliği sürdürülmelidir.  

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin yönetim, organizasyon yapısı, yetki, görev ve sorumlulukları; 2547 

sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 124 sayılı “Yüksek Öğretim Üst KuruluĢlar Ġle Yüksek Öğretim 

Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, “Üniversitelerde Akademik 

TeĢkilât Yönetmeliği” (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609), “Ġstanbul 

Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği” [(Resmi Gazete Tarihi: 07 Temmuz 2012 Resmi Gazete Sayısı: 

28346) http://haged.istanbul.edu.tr/tonetmel%C4%B0K.html ve “Ġstanbul Üniversitesi Ġmza Yetkileri 

Yönergesi” amir hükümleri çerçevesinde tanımlanmıĢ ve yürütülmektedir. Bu kapsamda; tıp fakülteleri, 

uygulama hastaneleri ve eğitimin sürdürüldüğü diğer birimlerin yöneticileri ile öğretim elemanlarının 

karĢılıklı görev ve sorumlulukları tanımlanmıĢtır. (T.S.8.5.1.-Ek 1). 

          1967 yılından bu yana,  Ġstanbul Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri (intörnleri) birinci basamak 

uygulamaları için “Kırsal Hekimlik Stajını” Ġstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezinde yapmaktadırlar. (T.S.8.5.1 Ek 2, T.S.8.5.1 Ek 3, T.S.8.5.1 Ek 4)    

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.4.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.4.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.5.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.5.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.5.1-Ek3.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.5.1-Ek4.pdf
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        Sağlık Bakanlığının 06.05.1993 tarih ve 05637 sayılı yazısı ile, çalıĢma alanları Silivri-Çatalca 

ve Büyükçekmece ilçeleri iken, sadece Silivri ilçesi “Kırsal Hizmet Staj Alanı” olarak onaylanmıĢtır. 

Toplum Hekimliği Uygulama ve AraĢtırma Merkezi‟nin yeni düzenlenen statüsü, Ġstanbul Üniversitesi 

Senatosunun 5.7.2001 tarih ve 76 sayılı toplantısında görüĢülerek kabul edilmiĢtir (T.S.8.5.1-Ek 5):  

       2011 yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan yeni  protokolle bu merkezin amacı tekrar 

belirlenmiĢtir Bu protokole göre; 1- Toplum Sağlığı alanında eğitim ve araĢtırma çalıĢmaları yapmak,2- 

Tıp Fakültesi öğrencilerine Kırsal Hekimlik Staj Eğitimi yaptırmak, 3- Üniversite ile  özel sektör ve 

diğer kamu kuruluĢları arasında iĢbirliğine dayalı eğitim ve araĢtırma  hizmeti sunmak olarak 

belirlenmiĢtir.  

           (T.S.8.5.1.-Ek 6 ve T.S.8.5.1.- Ek 7).  

           T.C. Sağlık Bakanlığı, Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü ile Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı arasında 

yapılan karĢılıklı anlaĢmalar ile; son sınıf öğrencilerimiz Kadın Hastalıkları ve Doğum stajlarını, 2‟Ģer 

haftalık rotasyonlar halinde, Süleymaniye Doğum ve Çocuk Hastanesi ile birlikte Zeynep Kamil Kadın- 

Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Arastırma Hastanesi‟nde yaparak gebelik takibi ve doğum 

eğitimi bilgilerini almaktadırlar. (T.S.8.5.1-Ek 8, T.S.8.5.1- Ek 9, T.S.8.5.1-Ek 10, T.S.8.5.1-Ek 11) 

 

G.S.8.5.1. Tıp Fakülteleri iĢlevleriyle ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluĢ, 

meslek örgütleri, sivil toplum kuruluĢları, gönüllü organizasyonlar ve toplumla yapıcı bir 

etkileĢim içinde olmalıdır.  

 

       

Ġstanbul Tıp Fakültesi sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde halkın bilinçlendirilmesi amacı 

ile hasta okulları düzenlemektedir. Hasta okulları kronik hastalığı bulunan kimselerin yaĢamlarını daha 

iyi bir Ģekilde sürdürmelerine yardımcı olmayı hedefler. Bu amaca yönelik olarak hastaları:  1. Hastalığı 

ile birlikte daha rahat yaĢamalarını sağlamak üzere bilgilendirmeyi, ortaya çıkan sorunların çözümünde 

olabildiğince kendi imkanlarını kullanabilmelerini öğretmeyi ve daha iyi rehabilite edebilmek için 

eğitmeyi, 2. Aynı hastalığa tutulmuĢ kimseler arasında sosyal, kültürel ve moral dayanıĢma sağlamayı, 

3. Konularında uzmanlaĢmıĢ sağlık personeli ile hastalar arasında daha iyi bir iletiĢim kurmayı hedefler. 

Hasta okulu için Ġstanbul Tıp Fakültesi amfileri kullanılmakta katılımcılar için Dekanlık tarafından 

maddi destek sağlanmaktadır. Ekte Ġstanbul Üniversitesi Hasta Okulu Yönergesi ve 2007 yılına ait 

Hasta Okulu Programı verilmiĢtir. Bu program çerçevesinde bazı hasta okulları çeĢitli belediyelerin, Ġl 

Sağlık Müdürlüğü‟nün veya bazı sivil toplum örgütlerinin toplantı salonlarında yapılmaktadır. Hasta 

okulu kapsamında zaman zaman halkı bilinçlendirici kitapçıklar da basılmakta ve ücretsiz olarak 

dağıtılmaktadır (G.S.8.5.1. Ek 1, G.S.8.5.1. Ek 2, G.S.8.5.1. Ek 3) 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.5.1-Ek5.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.5.1-Ek6.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.5.1-Ek7.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.5.1-Ek8.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.5.1-Ek9.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.5.1-Ek10.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.8.5.1-Ek11.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.8.5.1-Ek1.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.8.5.1-Ek2.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_G.S.8.5.1-Ek3.pdf
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9. SÜREKLĠ YENĠLENME VE GELĠġĠM 

 

9.1. Sürekli yenilenme ve geliĢim  

TS.9.1.1. Tıp fakülteleri eğitim ve eğitimle bağlantılı araĢtırma ve hizmet iĢlevleriyle ilgili iç ve dıĢ 

verileri mutlaka düzenli olarak toplamalı, değerlendirmeli, sürekli bir yenilenme sistemi kurmalı 

ve geliĢime yönelik olarak çalıĢtırmalıdır 

 

         Ġstanbul Tıp Fakültesi (ĠTF) 185 yıldır eğitim ve sağlık hizmeti sunmayı sürdürebilen bir kurum 

kimliği ile kurumsal olarak kendini yenileyebildiğini kanıtlamıĢtır. Köklü geçmiĢi ve gelenekleri ile 

ulusal platformda en iyi tıp eğitimi, araĢtırma ve sağlık hizmeti sunan tıp fakültelerinden biri olduğunun 

bilinciyle bu sorumluluğu sürdürmeyi, uluslararası arenada ise önde gelen tıp fakülteleri arasında yer 

almayı hedeflemektedir.  

     Kurumsal yenilenme ve geliĢim için çok uzun bir geçmiĢe sahip olan Fakültenin tarihi, ana 

çizgileriyle yenilenme ve geliĢim sürecinin özeti gibi de okunabilir. Ancak yakın dönemde eğitim, 

araĢtırma ve hizmet alanındaki kurumsal yenileme çalıĢmaları için örnekler ekleri ile birlikte aĢağıdaki 

gibi derlenmiĢtir. Verilen örnekler tüm verileri değil bazı örnekleri kapsamaktadır. 

 185.yıl faaliyetleri kapsamında Mayıs ve Ekim 2012 de çıkarılan bültenlerle kurumsal geçmiĢi 

geleceğe bağlayan bir derleme dizisi oluĢturulmuĢtur. (T.S.9.1.1-Ek 1) 

       

 A) Eğitim Alanında Kurumsal Gelişim: 

           

        A-1-  Eğitici ve yardımcılarının geliĢimleri amacıyla yürütülen eğitici geliĢim programları, 

ölçme değerlendirme ve PDÖ eğitimleri, AraĢtırma Yöntemleri Kursları gibi etkinliklerin ayrıntıları 

ilgili bölümlerde verilmiĢtir. 

        A-2 - Müfredat ve eğitim programlarının yakın dönemdeki geliĢimi, 1977 de yürürlüğe giren 

koordine sistemle eğitimi hedefleyen 1977 yönetmeliği ile baĢlamıĢ; 1998, 2008 ve 2012 yönetmelik ve 

yönergeleri ile güncelleme ve çağdaĢ yasal ve toplumsal gereksinimlere göre geliĢtirme çalıĢmaları 

sürdürülmüĢtür. Bu yönetmelik ve yönergelerde eğitim kurul ve komisyonları, ölçme değerlendirme 

sistem ve ölçütleri ile programın öğrenim amaç ve hedefleri belirlenen gereksinimlere göre önemli 

değiĢiklikler göstermiĢtir. 

       A-3 - Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde öğrenim sürecini bilimsel bir yaklaĢımla geliĢtirmek üzere 1977 

de Türkiye‟de kendi alanında bir ilk olarak “Ġstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Enstitüsü” kurulmuĢtur. 

Enstitü ve ardıllarının faaliyetleri ÖDR nin ilgili bölümünde ayrıntılı olarak raporlanmıĢtır. Bu kuruluĢ, 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.9.1.1-Ek1.pdf
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kurumsal olarak dönüĢüp geliĢerek Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde eğitim sürecinin çok yönlü geliĢimine 

önemli katkılar sunmayı sürdürmektedir. 

       A-4- Eğitim programı ve kurumun geliĢimi için, sadece eğitim sürecinde yer  alanların değil, 

mezunlarla iletiĢim ve iĢbirliğinin de önemi yadsınamayacağından, 2010 tarihinde “Ġstanbul Tıp 

Fakültesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği” kurulmuĢtur. Dernek, mezunların kurumla her anlamda 

bağlantılarını sürdürmeyi ve karĢılıklı bir geliĢim sağlamayı hedeflemektedir (http://www.itfmed.org/ ). 

        A-5 - Ġstanbul Tıp Fakültesi , mensubu olduğu Ġstanbul Üniversitesi  boyutunda yürütülen 

kurumsal geliĢim çalıĢmaları için de de yer almaktadır.Ġstanbul Üniversitesi‟nin geleceğinin 

tasarlanmasında üçlü bir mekanizma öngörülmektedir. Bunlar a-)Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Bilgi 

Sistemi (EYYBĠS) çalıĢmaları, b-)Stratejik yönetim çalıĢmaları, c-) Kalite geliĢtirme ve akreditasyon 

çalıĢmalarıdır. EYYBĠS, Ġstanbul Üniversitesi‟nin önlisans, lisans ve lisansüstü alanlarındaki tüm eğitim 

programlarına iliĢkin eğitim amaçlarını, hedeflerini ve program öğrenme çıktılarını, eğitim 

programındaki derslerin amaç ve hedeflerini, ders planlarını, derslerle iliĢkili program yeterliliklerinin 

iliĢkilerini, öğrenim ve değerlendirme yöntemlerini kapsayan bir sistemdir. EYYBĠS‟in amacı; 

üniversitemizin eğitim sistemini açık ve net hedefler doğrultusunda yapılandırarak daha ileri düzeye 

çıkarmak ve sürdürmektir. Bu hedefler doğrultusunda sağlık, sosyal, fen ve müdendislik alanlarında 

olmak üzere lisans ve lisansüstü eğitim veren tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerden sorumlu ana ve 

yardımcı koordinatörler belirlenmiĢ ve bir bilgilendirme toplantısı ile programın hedefleri paylaĢılmıĢtır 

(9-11-2009). Ġstanbul Tıp Fakültesi adına EYYBĠS‟de çalıĢan lisans eğitim koordinatörü Prof. Dr. 

Güher Saruhan Direskeneli ve lisansüstü eğitim koordinatörü Prof. Dr. Ümmühan Alkaç ĠĢoğlu‟dir. 

EYYBĠS çalıĢma grubu organizasyon Ģeması‟na  http//eğitimdeyapilanma.istanbul.edu.tr/calisma_gr   adresinden 

ulaĢılabilir. 

 Ġstanbul Üniversitesinin Eğitimde Yeniden Yapılanma ÇalıĢmaları çerçevesinde baĢlatılan 

Bologna çalıĢmalarına destek vermek ve uygulamalar yapmak amacı ile “ĠTF Bologna ÇalıĢma Grubu” 

kurulmuĢtur. Bu çalıĢma grubu mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, müfredat 

sorumlusu, öğrenci iĢleri sorumlu öğretim üyesi, öğrenci iĢleri bürosu Ģefi, Fakülte Sekreteri, Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalı BaĢkanı, Eğitim Koordinatörü, ölçme ve değerlendirme merkezi koordinatörü ile 

temel, dahili ve cerrahi bilimlerden birer öğretim üyesinden oluĢmaktadır. Yeni oluĢturulan (2-8-2012) 

bu çalıĢma grubu dekan yardımcısı baĢkanlığında 3 ayda bir toplantı yapacaktır. Temel görevi Bologna 

çalıĢmalarına uygunluk açısından değerlendirmeler yapmak ve alt yapıyı iyileĢtirmeye yönelik 

çalıĢmalara öncülük etmektir.  

 

 

 



100 

B) Hizmet Alanında Kurumsal Gelişim 

 

     B-1-   Ġstanbul Tıp Fakültesinde mezuniyet sonrası eğitim için yakın dönemde yürütülen 

çalıĢmalar kapsamında  2010 yılında Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi çıkarılmıĢ, Uzmanlık Eğitimi 

ve EĢyetkilendirme Kurulu kurulmuĢtur 

 ( http://www.istanbul.edu.tr/itf/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=177).  

        Uzmanlık öğrencilerinin kuruma uyumlarını sağlamak amacıyla 2008 yılından bu yana önce 3 

günlük süre ile baĢlayan Uyum Eğitimleri 2010 yılından bu yana 5 günlük bir eğitim olarak yılda 2 kez 

düzenlenmektedir. Uzmanlık Eğitimi sekmesi altında kurumsal olarak uzmanlık öğrencilerine dönük 

etkinlikler yer almaktadır.  

(http://www.istanbul.edu.tr/itf/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=177)  

 

      B-2-  Hizmet sunumunun yürütülmesi ve alt yapının geliĢtirilmesi çerçevesinde  gelir ve gider 

idareleri için, ayrıca taĢınır mal iĢlemleri için akıĢ Ģemaları ve süreçler yeniden tanımlanmıĢ ve ilan 

edilmiĢtir (http://www.istanbul.edu.tr/itftmy/).  

        2010 yılında Ġstanbul Üniversitesi Hastaneler Genel Direktörlüğü (HAGED) oluĢturulmuĢ,  bu 

çerçevede Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı ile BaĢhekimliği arasındaki iĢ bölümü süreci yeniden 

tanımlanmıĢtır. Tıbbi tanı ve giriĢimlerin çağdaĢ niteliklerinin korunması amacıyla önemli alt yapı 

yatırımları yapılmaktadır, bir örnek olarak pozitron emisyon tomografisi cihazı 2009 yılında hizmete 

girmiĢtir. BaĢ hekimlik ve Döner Sermaye ĠĢletmesinin yatırım ve harcama faaliyetleri yıllık raporlarla 

derlenmektedir. (TS.9.1.1 Ek 2a, TS.9.1.1 Ek 2b, TS.9.1.1 Ek 2c) 

 

       B-3- Ġstanbul Tıp Fakültesinde hizmet ve kalitenin geliĢtirilmesi için Genel Kalite Süreci ile ilgili 

bir birim kurulmuĢ ve ĠÜ HAGED ile hizmet ve eğitimde kalitenin geliĢtirilmesi için çalıĢmalar 

baĢlatılmıĢtır (TS.9.1.1 Ek 3) 

  

       B-4 -Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi yerleĢkesinin depreme dayanıksız yapısı ve 

çağdaĢ, teknoloji ile uyumlu hizmeti vermeye yeterli olmayan dağınık yapılaĢmasının iyileĢtirilmesi ile 

ilgili çalıĢmalar baĢlatılmıĢ olup, ĠÜ Rektörlüğü tarafından yeni kampüsün projesi hazırlanmıĢ, inĢaat 

planı yapılmıĢ ve yıkım iĢlemi baĢlamıĢtır.  Ancak bu yenilenme faaliyeti sırasında özellikle amfi ve 

derslik gibi sorunlar yaĢanması kaçınılmaz olacaktır. Bu süreç içerisinde belirlenecek amfi, laboratuvar, 

küçük grup çalıĢma odaları, vb öğrenci kapasitesi ve ihtiyacı göz önüne alınarak değerlendirilecek ve 

belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yapılanma modeli uygulanacaktır.  

(http://www.yenicapacerrahpasa.org/) 

 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=177
http://www.istanbul.edu.tr/itf/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=177
http://www.istanbul.edu.tr/itftmy/
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.9.1.1-Ek2a.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.9.1.1-Ek2b.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.9.1.1-Ek2c.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.9.1.1-Ek3.pdf
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        C- Araştırma Alanında Kurumsal Gelişim 

 

          C-1  Ġstanbul Tıp Fakültesi araĢtırma ve bilime katkı alanındaki sorumluluklarını makale ve tez 

biçimindeki yayınlarıyla gerçekleĢtirmektedir. Ġstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 75 yıldır sürdürdüğü yayın 

hayatı ile Türkçe bilimsel makaleler konusunda değerli bir kaynaktır.  

(http://www.iudergi.com/tr/index.php/tip). 

     

          C-2 - Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde Ulusal ya da Uluslararası uzmanlık ya da araĢtırma 

derneklerinde yetkili kurullarda ya da baĢkanlık görevlerinde bulunan 16 öğretim üyesi bulunmaktadır. 

(TS.9.1.1-Ek 4)  

         Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Avrupa Pediyatrik 

EndokrinoloJi (ESPE) YK üyeliğini 2009-2012, yılları arasında yürütmüĢtür. Prof. Dr. Darendeliler  

2011 den bu yana Avrupa Pediyatrik EndokrinoloJi Akreditasyon Kurulu BaĢkanlığını  yürütmektedir. 

  

          C-3 - Ġstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilen projelerden 2009-2012 döneminde 

7 adet TÜBĠTAK,  2  adet de AB. Sağlık alanı 7. Çerçeve projesi yürütülmektedir. 

  

 

 

 

http://www.iudergi.com/tr/index.php/tip
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/1334_T.S.9.1.1-Ek4.pdf

