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1.GİRİŞ 

 

2002 yılında tıp dekanlarının bir araya gelerek hazırladığı bir program olan Ulusal Çekirdek 

Eğitim Programı (UÇEP)’nın, zaman içerisinde güncellenememesi nedeni ile artık güncelliğini 

yitirdiği düşüncesi ile Tıp Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu bir çalışma başlatmıştır. 

Oluşturulan komisyonun çalışmalarına başlayarak tüm tıp fakültelerinin dekanları proje 

hakkında bilgilendirmiş ve komisyona üye olmaları veya bir temsilcilerini görevlendirmeleri 

istenmiştir. Bu yöntem ile oluşturulan çekirdek komisyon çalışmalarına başlamıştır. 

Mezuniyet öncesi “UÇEP”, ülkemizde uygulanması gereken mezuniyet öncesi tıp eğitiminin, 

ulusal ölçekte ana çerçevesi çizen ve temel dayanaklarını sıralayan ana programdır. UÇEP 

2014’ de (UÇEP’14) güncellenmiş ve altı yılda bir güncelleşmesi kararlaştırılmıştır. Bunun 

üzerine en son güncellenme 2020 yılında yapılmıştır (UÇEP’20). UÇEP’20’ in 5 ana bileşeni, 

dolayısıyla ülkemizde mezuniyet öncesi tıp eğitiminin 5 temel dayanağı şunlardır: 

 



1. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çıktıları / Yeterlik Alanları  

2. Klinik Semptomlar/ Bulgu/ Durumlar Listesi  

3. Çekirdek Hastalıklar / Klinik Problemler Listesi 

4. Temel Hekimlik Uygulamaları Listesi 

5. Davranış, Sosyal ve Beşeri Bilimler 

 

Oluşturulan UÇEP’20 Programının tıp fakülteleri, tıp öğrencileri, anabilim dalları ve tıp 

eğiticileri tarafından bir bölümü aşağıda örneklenen hedefler doğrultusunda kullanılması 

önerilmektedir. 

 

Tıp Fakülteleri; 

 Klinik öncesi ve klinik dönem eğitim programlarını hazırlanması, fakültenin genişletilmiş 

eğitim programının oluşturulması 

 Eğitim süreci ve sonuçlarının değerlendirilmesi 

 Öğretim üyelerine yönelik eğitici gelişimi programlarının planlanması ve geliştirilmesi 

 Fakülte ölçeğinde eğitimle ilgili stratejik planlamaların ve hedeflerin belirlenmesi, 

eğitim/klinik altyapısının ve insan gücünün planlanması, öğrenci ve eğitici sayılarının, 

niteliklerinin planlanması 

Anabilim Dalları ve Eğiticiler 

 Alanlarıyla ilgili programların hazırlanması sırasında kullanılması 

 Yürüttükleri teorik ve uygulamalı eğitim oturumlarının/etkinliklerinin içeriklerini ve 

yönetmelerini belirleme, planlama, geliştirilmesi 

 Ölçme ve değerlendirmede rehber olarak kullanılması 

Öğrenciler 

 Eğitim ve gelişim hedefleri ile ilgili bilgilenme, süreç içinde kendi bireysel ve mesleki 

gelişimlerini izleme, planlama ve değerlendirme 

 Fakültede yapılan eğitim etkinliklerine ve sınavlara hazırlanma, bireysel çalışmalarını 

planlama 

 Tıpta uzmanlık sınavına yönelik çalışmalarını planlaması için yol gösterici olacaktır. 

 



 

2. RTEÜ TIP FAKÜLTESİNDE UÇEP UYUM ÇALIŞMALARI 

RTEÜ Tıp Fakültesi eğitim programı’nın UÇEP’e uygunluğu, Mezuniyet Öncesi Müfredat 

Geliştirme Komisyonunun 4 Sayılı 15.04.2019 tarihli aldığı karara göre değerlendirilmeye 

başlanmıştır. Uyumluluğun değerlendirilmesi için fakültemiz içinde ekip oluşturulmuş ve 

öğretim üyelerine bilgilendirme ve tanıtım toplantıları düzenlenmiştir. Bu süreçte anabilim 

dalları eğitim programlarını UÇEP ile uyumlu hale getirme çalışmaları yapmışlardır. Sürece 

tüm öğretim üyelerinin katılımı amaçlanmıştır. UÇEP’14 başlık ve alt başlıklarını içeren bir 

bilgisayar programı oluşturulmuştur. Öğretim üyelerinin her bir eğitim saatinin, bu programda 

karşılığını var ise bulup, işaretlemesi istenmiştir. Uygulama; ayrı bulgu &semptom ve çekirdek 

hastalık tablosu ile ilişkilendirebileceği şekilde geliştirilmiştir. Veri girişi 2020 Nisan ayına 

kadar sürmüştür. Bu süreçte ara bilgilendirme toplantıları ve hatırlatmalar yapılmıştır. 

Sonuçta; 21 öğretim üyesi haricinde hepsi veri girişini gerçekleştirmiştir.  

Alınan sonuçlar Microsoft Excel Programı ile değerlendirilmiştir.  

Ancak her öğretim üyesinin girişi önceden yeterli eğitim almadan kendisinin yapması 

standarttan uzaklaşılmasına neden olmuştur. Ayrıca tüm öğretim üyelerinin giriş yapması 

sağlanamamıştır. Ayrıca veri girişi çok uzun sürmüş bu nedenle UÇEP’14 raporlanamadan yeni 

UÇEP’20 yayınlanmıştır. Oluşan bir eksiklik de yapılan veri girişlerinin var-yok şekilde 

yapılması nedeniyle verilen eğitimin çekirdek hastalık tablosu ve temel hekimlik beceri 

tablosuna uygun seviyelerden verilip verilmediği değerlendirilememiştir.  

UÇEP’14 çalışması ayrıntılı bilgi için bknz. Ek. 5 UÇEP’14 Excel Dosyası  

3. UÇEP 2020 UYUM ÇALIŞMASI 

2021 yılında Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’ nın öncülüğünde UÇEP 2020 Uyumluluk 

Değerlendirme Çalışmaları başlatılmıştır.  Yukarıdaki tüm sorunlar göz önüne alınarak her 

anabilim dalından bir sorumlu öğretim üyesinin Tıp Eğitimi AD ile birlikte veri girişi yapması 

sağlanarak standardizasyon sağlanmaya çalışılmıştır. Bu şekilde tüm eğitim programının veri 

girişi de başarılabilmiş, veri girişi yapmayan öğretim üyeleri nedeniyle eksik veriden 

kaçınılmaya çalışılmıştır. Anabilim dallarından sadece Çocuk Cerrahisi ile veri girişi 

gerçekleştirilememiştir. 



Veri girişi yapılırken talep eden bölümler ile tüm anabilim dalı üyelerinin hazır bulunduğu 

toplantılar aracılığı ile veri girişi yapılmıştır. Tüm anabilim dalının katıldığı toplantılar program 

geliştirme ve ölçme değerlendirme önerileri ile eğitimin kalitesinin arttırılması konusunda da 

faydalı olmuştur. Tüm üyelerin katılarak tıp eğitimine verdikleri önemi gösteren Anabilim 

Dallarımız aşağıdaki gibidir: 

Göğüs Hastalıkları AD 

Ortopedi AD 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD 

Mikrobiyoloji AD 

Biyokimya AD 

Kalp& Damar AD 

 

4. YÖNTEM 

Veri girişi yapılırken verilen eğitimin hangi seviyede verildiğini ve bunun UÇEP’20 ile 

uyumluluğunu değerlendirmek amacıyla Excel Dosyalarına ayrıntılı olarak kaydedilmiştir.  

Veri girişi yapılması için 4 Excel dosyası oluşturulmuş. Bu dosyalar: 

1. Semptomlar ve Durumlar Listesi  

2. Çekirdek Hastalıklar / Klinik Problemler Listesi 

3. Temel Hekimlik Uygulamaları Listesi 

4. Davranış, Beşerî ve Sosyal Bilimlerdir.  

Semptom ve durumlar listesi var/ yok olarak veri girilmiş ve bölümün eğitiminde geçiyor ise 1, 

geçmiyorsa 0 olarak kodlanmıştır. 

Çekirdek Hastalıklar / Klinik Problemler Listesi UÇEP’ e uygun şekilde 6 başlıkta 

değerlendirilmiştir. Bu başlıklar: 

0. Eğitim Programında yok 

1. Acil durumu tanımlayarak ilk tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana yönlendirilmeli 



2.  Acil olmayan durumlarda Ön tanı koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana 

yönlendirebilmeli 

3. Tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak, 

uzmana yönlendirebilmeli. 

4. Tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli 

5. Uzun süreli takip (izlem) ve kontrolü yapabilmeli 

6. Korunma önlemlerini (birincil, ikincil ve üçüncül korunmadan uygun olan) 

uygulayabilmelidir. 

Her bir bölümün her bir maddeyi hangi başlık ya da (birden fazla ise) başlıklar altında anlattığı 

girilmiştir. Son olarak tüm başlıkların UÇEP’ 20 ile uyumu değerlendirilerek; 

0: Eğitim Programında yok 

1: Uyumlu 

2: Eksik 

3: Hedeflenenden fazla şeklinde kodlanmıştır.  

Temel Hekimlik Uygulamaları listesi UÇEP’20 e uyumlu şekilde 5 basamağa ayrılmış ve bu 

şekilde veriler kodlanmıştır: 

0: Eğitim programında yeri yok 

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

2: Acil bir durumda kılavuz/ yönergeye uygun bir biçimde uygulamayı yapar. 

3: Karmaşık olmayan/ sık görülen durumlarda/ olgularda uygulamayı yapar. 

4: Karmaşık durumlar/ olgular da dahil uygulamayı yapar.  

Veri girişi yapılırken sadece Anabilim Dalı temsilcisinin beyanına bağlı kalınmamış, doğru 

şekilde seviyelendirmek için söz konusu maddenin hedeflenen düzeyde öğretildiğinin ve bunun 

ölçme değerlendirmeye yansıyıp yansımadığın anlaşılabilmesi için sorular sorulmuştur.   

Ayrıca Bölüm temsilcileri ile yapılan toplantılarda amaç/yetkinlik/yeterlilik kavramları 

tanıtılarak bölümlerin bu bilgileri mutlaka ayrıntılı belirlemeleri ve özellikle stajların 



hazırladıkları ders programlarında buna yer vererek hem öğrenciler için hem de akreditasyon 

çalışmalarında kullanılmak amacıyla kılavuzlar hazırlamaları istenmiştir.  

5. UÇEP UYUMLULUK ÇALIŞMASI SIRASINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR 

VE ÖNERİLER 

Daha sonraki yapılacak UÇEP Uyumluluk Çalışmalarına yol gösterici olması amacıyla bu 

bölümü eklemeyi uygun bulduk. Böylece önceden karşılaşılabilecek zorluklar önceden 

değerlendirilip daha etkili bir planlama yapılabilir ya da yöntemlerde iş gücü ve zamana göre 

değişiklikler yapılabilir.  

1. Bölümler ya da Bölüm temsilcileri ile yapılan oturumlar 2,5 saat ile 45 dakika arasında zaman 

almıştır. Bölümlerin sayısının çokluğu göz önüne alınırsa tek bir kişinin çok fazla zamanını 

alacağı göz önüne alınmalı, ideal olarak birden fazla kişinin bu veri girişini gerçekleştirmesi 

önerilir. Ancak veri girişi yapılırken veri girecek kişilerin başlangıçta ve yeni sorunlar ile 

karşılaştıkça aralarında toplantılar yapması standardizasyon için önemlidir.  

2. Bazı Anabilim Dallarının (özellikle yoğun tempoda çalışan Klinik Bilimlerden) çalışmaya 

katılmaları zor ikna edilmiştir. Çalışma öncesinde bu konunun tahmin edilerek Dekanlık 

tarafından bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi, gerekirse başhekimlik ile görüşülmesi bu 

konuda yardımcı. Ayrıca her bölüm ile iletişimi sağlayacak bir sekretaryaya ihtiyaç olacağı 

önceden fark edilerek bir kişinin görevlendirilmesi süreci kısaltacak ve çalışanlarda oluşacak 

tükenmişliği azaltacaktır.  

3. UÇEP Çalışmaları yapıldıkça fakültemizde eğitime bakış açısında farkındalığın arttığı 

gözlenmektedir. Ancak bu farkındalığın UÇEP ile uyumlu ölçme& değerlendirme yapmada 

çoğunlukla sağlanamadığı gözlenmiştir. Bu konuda da çalışmalar yapmak gerekmektedir.  

4. Toplantılara katılan bölümlerin tek kişi katılması ile tüm bölüm ortak toplantısı yapılması 

arasında tüm Anabilim Dalının farkındalığını arttırmak açısından fark olduğunu 

düşünmekteyiz. Gerekirse toplantılar iş saatleri dışında da yapılabilecek, böylece tüm ekibin 

katılmasını sağlayacak şekilde dizayn edilebilir.  

5. Temel Bilimlerde veri girişi, UÇEP’ 20 de de önceki UÇEP’ lerde olduğu gibi zor yapılmıştır. 

Temel Bilimler için UÇEP’ in başka bir formül bulması, belki de Hastalıkların/ Semptomların 

Mekanizmaları şeklinde bir ek başlığı UÇEP’ de oluşturması gerekmektedir.  

6. Yaptığımız veri girişinde her ders için ayrı ayrı giriş yapmadık, her bölümün tüm tıp eğitimi 

boyunca yaptıklarını toplam olarak kayıt ettik. Bunun nedeni daha önce bunu denediğimizde 



her öğretim üyesinin verileri kendi girmek zorunda kalması (her kişi için 2-3 saat süren bir veri 

girişi ile) gerektiği, bu sırada henüz yeni yeni UÇEP farkındalığı oluşan bir fakültede çok fazla 

eksik ya da hatalı girişin olmasıdır. UÇEP ve Tıp Eğitimi kültürü yerleştikçe, verilerin bu 

şekilde her ders saati için girilebilmesi olanaklı olacaktır. Ders planı yapılırken ilk başta UÇEP’ 

i ve bunun yanında Genişletilmiş Eğitim Programını göz önüne alınması bu çalışmalar ile yavaş 

yavaş gerçekleşmektedir. (Bazı Bölümler bunu ideale yakın olabilecek şekilde yaparken bazı 

bölümler tarafından daha yeni yeni öğrenilmektedir. Fakültenin iyi uygulamaları tanıtması 

kurum içi iyileşmeyi getirmede bir basamak olarak düşünülmelidir.) 

7. Bölümler ile yapılan toplantılarda UÇEP’ in hepsine yakınının öğretildiği fark edilmiştir. 

Asıl sorun genellikle hedeflenen öğretim konularının çok daha fazla oluşu, çok ayrıntıya 

girilerek önemli konuların altının gerektiği kadar çizilememesidir. Eğitim programında en alt 

hedefi yakalamakta yaptığımız toplantıların aynısını, fazla anlatılan konuların sadeleştirilmesi 

için de yapılması gerekmektedir.   

 

6. SONUÇLAR: 

6. 1. Klinik Bulgu ve Semptom Listesi 

Klinik Bulgu ve Semptom Tablosunda her madde en az 3 kere olmak üzere eğitim programında 

geçmektedir. Programda değinilmeyen Bulgu ve Semptom bulunmamaktadır.  En az sıklıkla ile 

değinilen (3 AD tarafından) konulardan Donma; Patolojide, Genel Cerrahi ile Acil Hekimliği 

tarafından bahsedilmektedir. Enkoprezi (3 AD tarafından) ise Pediatri, Aile Hekimliği ve 

Çocuk Ruh Sağlığı (ÇRS) AD tarafından anlatılmaktadır. Kekemelik (3 AD tarafından) 

Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz (KBB) ve ÇRS AD tarafından değinilmektedir.  

Eğitim programında en sık değinilen maddeler aşağıda sıklıkları ile verilmiştir (20 Anabilim 

Dalından daha çok bölüm tarafından anlatılan bulgu ve semptomlar). Ancak buradaki sıklık 

farklı Anabilim Dallarının mevzubahis bulgu veya semptomu anlatma sayısıdır. Aynı Anabilim 

Dalının farklı dönemlerde ya da aynı yıl içinde farklı komitelerde bahsetmelerinden ayrı ayrı 

yer vermedik. Bu şekilde verildiğinde sıklıkların sayısı çok daha fazla artacaktır: 

Anemi (22 AD tarafından)  

Ateş (26 AD tarafından) 

Baş ağrısı (20 AD tarafından) 



Bilinç değişiklikleri (21 AD tarafından) 

Bulantı % Kusma (24 AD tarafından) 

Dispne (20 AD tarafından) 

Göğüs ağrısı (21 AD tarafından) 

Halsizlik/ yorgunluk (21 AD tarafından) 

Kilo kaybı (22 AD tarafından) 

Ödem (24 AD tarafından) 

2014  UÇEP de her madde ders saati başına ne kadar sıklıkla eğitim programında yer aldığı 

değerlendirilmiştir. 2014 deki en sık maddeler: 

Anemi (210) 

Ateş (213) 

Dispne (223) 

Ancak daha önce de belirtildiği gibi 2014 veri girişleri tüm öğretim üyeleri tarafından 

yapılmadığı için eksik veriler bulunmaktadır.  

141 Bulgu ve Semptomdan en çok maddeyi eğitim programına dahil eden Dahiliye (121 

madde), Acil Tıp Hekimliği (113 madde) ve Pediyatri AD’ dır (104 madde). Temel Bilimlerden 

en çok maddeyi içeren 134 ile patoloji, 85 ile farmakoloji, 84 ile mikrobiyolojidir. 

Ayrıntılı değerlendirme için Excel Dosyaları eklenmiştir. (Ek.1, Ek. 5) 

6. 2. Çekirdek Hastalıklar, Klinik Problemler Listesi 

UÇEP 2020’ ye göre öğretilmeyen konu bulunmamaktadır. Aşağıda UÇEP’ 20 ile Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programındaki farklılıklara değinilmiştir: 

 Ailevi Akdeniz Ateşinin İzlem Basamağının Eğitim Programında bulunmadığı 

gözlenmiştir.  

 Bronşiektazilerin hem göğüs hastalıkları hem de göğüs cerrahisi tarafından UÇEP 

hedeflerinden daha geniş anlatıldığı tespit edilmektedir.  



 Diafragma hernilerinin de UÇEP deki ön tanı hedefine ek olarak Acil Tanı ve Müdahale 

konuları anlatılmaktadır. Bu konunun yenidoğan resüstasyonunda önemli bir yer tuttuğu 

düşünülürse, UÇEP’ in de bu konuda revize edilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

 Fibromiyalji konusu da Aile Hekimliği tarafından UÇEP’ 20 de bulunmayan İzlem 

basamağını fazladan anlatmaktadır. Ancak bunun görülen ve takip edilen hasta sıklığı 

göz önüne alınarak bilinçli bir karar olduğu anlaşılmıştır.  

 Kist hidatik hastalığının genel cerrahi tarafından İzlem başlığının UÇEP’20 e göre 

fazladan anlatıldığı görülmektedir.  

 Kolesistik ve Kolelitiazis için UÇEP’20 de sadece ön tanı yeterli iken Genel Cerrahi 

tarafından Acil yaklaşım, tanı ve izlemin de anlatıldığı görülmektedir.  

 Obsulsif kompulsif bozukluğun için UÇEP’20 de sadece ön tanı yeterli iken Psikiyatri 

AD tarafından özellikle komplike olmayan durumlarda tanı ve tedavinin anlatıldığını 

görmekteyiz  

 Çocuk Cerrahisi ile toplantı gerçekleştirilememiştir. Çocuk Cerrahisi kaynaklı bir 

eksiklik bu tabloya yansımamaktadır.  

 Bu çalışma yapıldığı dönemde fakültemizde Plastik AD ‘da öğretim üyesi 

bulunmamaktadır. Ancak bunun UÇEP’ 20 tablosunda bir eksiklik oluşturmadığı, diğer 

bölümler tarafından telafi edildiği gözlenmektedir.  

Konuların öğrenim hedeflerinin çoğunluğunun UÇEP’ e uyumluluk sağlamasının 

gözlenmesinin fakültemizde UÇEP kavramının oturmaya başladığını göstermektedir. Özellikle 

klinik bilimlerde eğitim programı hazırlanırken UÇEP’ in esas alındığı gözlenmiştir. Ancak 

temel bilimlerde bazı anabilim dalları tarafından eğitim programını hazırlarken hala amaç ve 

çıktıların tıp eğitimi ile ilişkisi kurulmadan, ders kitaplarındaki konu başlıkları ön plana alınarak 

hazırlandığı gözlenmektedir. Bunun düzeltilmesinde kurum içi eğitimlerin, entegrasyon 

çalışmalarının arttırılması gerektiği gibi UÇEP hazırlanırken temel bilimler için de farklı bir 

bakış açısı getirilmesi fayda sağlayabilir. 

Ayrıntılı değerlendirme için bakınız Ek. 2. 

6.3. Temel Hekimlik Uygulamaları Listesi 

Bu listede 161 beceri bulunmaktadır. 4 tanesi hariç tüm beceriler öğretim programımızda 

mevcuttur. 3 beceri ise 4 beceri ise eksik olarak verilmektedir. Aşağıda bu beceriler 

anlatılmıştır:  



Bu çalışma yapıldığı dönemde fakültemizde Adli Tıp Anabilim Dalı bulunmamaktaydı. Bu 

nedenle bir sene sonra çalışmanın söz konusu AD ile tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

Adli Olgu Muayenesi, Olay Yeri İnceleme, Ölü Muayenesi, Otopsi Yapabilme becerileri eğitim 

programında yer almamaktadır. 

Adli rapor hazırlayabilme, adli vaka bildirimi, adli olguların yönetilmesi alt seviyede 

öğretilmektedir.  

Egzersiz ve Fiziksel Aktivite ise UÇEP’ 20 de 4 seviyesinde öğrenilmesi hedeflenmektedir 

ancak fakültemizde 2 seviyesinde öğretildiğine kanaat getirilmiştir. 

Özellikle 3 ve 4 seviyesinde öğrenim hedefleri olan becerilerin Simulasyonda ya da hastalar 

üzerinde uygulanmış olup olmadığı sorgulanmıştır. Dönem 6 da kritik becerilerin Simulasyon 

Kampı (SimKamp) ile tekrar ediliyor olması fakültenin eğitiminin güçlü yanlarından biridir.  

Dönem I,II ve III’ de verilen beceriler ölçülerek, sınav puanına yansıtılması da olumlu bir diğer 

yandır.  

Ayrıntılı değerlendirme için bakınız Ek.3  

6.4. Davranışsal, Sosyal ve Beşeri Bilimler Listesi 

Bu liste daha önceki UÇEP’ lerde bulunmamaktaydı. Ancak tıp eğitiminde bu konuya gittikçe 

artarak önem verilmesi nedeniyle konuyla ilgili fakültemizdeki geliştirmeler özellikle Tıp 

Eğitimi AD dalımızın da kurulması ile hız kazanmıştır. Bu tablo yeni olmasına rağmen 

fakültemiz olarak hazırlıksız yakalanmadığımızı gördük.  

Tabloda 35 ana başlık ile 248 maddenin tespit edildiği görülmektedir. UÇEP’20 hazırlanırken 

bazı maddeler farklı konu başlıklarının altında birden fazla geçirilmiştir. Veri girişi yaparken 

UÇEP’ 20 deki maddelerin oluşturulmasına uyarak birden çok geçen maddeleri biz de 

listemizde o şekilde aldık. 248 maddenin 20 tanesini eğitim programında yer vermediğimizi 

görmekteyiz.  Eğitim Programımızda geçmeyen konular aşağıdaki gibidir: 

1. Çevre ve ekoloji etiği 

2. Nüfus değişiklikleri ve politikaları 

3. Çocuk işçiliği 

4. Sokakta yaşayan çocuk 



5. İklim göçü 

6. Sağlık çalışanlarının göçü 

7. Ekonomik iyilik hali 

8. Özlük haklarının kaybı 

9. İklim göçü ve göçmenler 

10. Gündelik yaşamın tıbbileştirilmesi (medikalizasyon) 

11. Sağlık ve sosyal yapılar, söylem toplulukları, bilgi iktidar ilişkisi 

12. Ağız-diş sağlığı 

13. Teknolojik iletişim araçları ve kanalları 

14. Medya ve aşırı/gürültülü bilginin yönetimi 

15. Stajyer öğrencilere ve intörnlere yönelik şiddet 

16. Kurumlar/birimler arası çatışma 

17. Tıbbın sosyal kontrol aracına dönüştürülmesi, toplumsal mühendislik 

18. Sağlık ve eğitim süreçlerinde gücün kötüye kullanımı 

19. Çıkar çatışmaları, kendi çıkarına kullanma 

Maddelerin %46 sının Psikiyatri AD (113 madde) tarafından, %47 sinin Halk Sağlığı AD (117 

madde) tarafından öğretildiği gözlenmektedir. Diğer yüksek oranda eğitim programlarında 

DSBB’ e yer veren AD’ ları Çocuk Ruh Sağlığı (%24) ve Aile Hekimliği’ dir (%18,5). Tıp 

Eğitimi ve Tıp Hukuku ve Etik AD’ ları yeni kurulmaları ve ders saatlerinin az olması sebebi 

ile %14’ te kalmıştır.  

Dönem 4’ deki büyük stajlardaki Dahiliyenin en az (%0,4) katkı yaptığı dikkat çekmektedir. 

Ayrıca temel bilimlerin DSBB ile ilgili maddelere çok az yer verdikleri, bu konuda en çok %11’ 

lik oran ile Mikrobiyoloji AD ‘nın başı çektiği görülmektedir.  

En çok AD tarafından eğitim programında yer verilen maddeler aşağıdaki gibidir (8 ve fazlası): 

Bağımlılık  başlığından; Tütün (10 AD tarafından) 

                                       Alkol (8 AD tarafından) 



Kanıta dayalı tıp uygulamaları: (17 AD tarafından) 

Meslek hastalıkları (8 AD tarafından) 

 

Aydınlatılmış Onam: (8 AD tarafından) 

Sağlıklılık durumlarından; Beslenme (8 AD tarafından) 

Sağlıklılık durumlarından; Fiziksel aktivite ve egzersiz (8 AD tarafından) 

Tıpta profesyonellik ana başlığı (8 AD tarafından) 

 

 

  

 

Öğretim programına eklenen ve özellikle DSSB konu başlıklarını içeren paneller ayrı olarak 

değil, panellere katılan öğretim üyelerinin anabilim dallarının altında işlenmiştir. Bu panellerin 

isimleri:  

Hekimin İyilik Hali-Beslenme ve Spor 

Hekimlik Hayatında Kişiler Arası ilişkiler 

Etkili Sunum Yapma Teknikleri 

Tıp ve Teknoloji 

Tıp ve Sanat 

Tarih Boyunca Bulaşıcı Hastalıkların Günlük Yaşama Etkisi 

 

Tablo ilk defa hazırlandığı için herhangi bir seviyelendirme yapılmamıştır, bu nedenle biz de 

veri girişinde sadece var/ yok olarak kodlama yaptık. İleriki çalışmalarda bu verilerin 

ayrıntılandırılması faydalı olabilir.  

Ayrıntılı değerlendirme için bakınız Ek. 4 

 



7. SONUÇLAR 

1. Özellikle klinik bilimlerde eğitim programı hazırlanırken UÇEP’ in esas alındığı 

gözlenmiştir. Ancak temel bilimlerde bazı anabilim dalları tarafından eğitim programını 

hazırlarken hala amaç ve çıktıların tıp eğitimi ile ilişkisi kurulmadan, ders kitaplarındaki konu 

başlıkları ön plana alınarak hazırlandığı gözlenmektedir. Bunun düzeltilmesinde kurum içi 

eğitimlerin, entegrasyon çalışmalarının arttırılması gerektiği gibi UÇEP hazırlanırken temel 

bilimler için de farklı bir bakış açısı getirilmesi fayda sağlayabilir. 

2. Anabilim dallarının amaç, hedef ve yetkin/ yeterlilik belirlemede çok ciddi eksiklikleri 

vardır. Bunun ile ilgili küçük gruplar halinde eğitimler düzenlenmeli, farkındalığı arttırıcı 

çalışmalar yapılmalıdır.  

3. Öğretim üyelerinin ölçme ve değerlendirme bilgisi konusunda büyük eksiklikler vardır. 

Eğitim Programının UÇEP’ e uygunluğu gibi, ölçme değerlendirmenin UÇEP’ e uygunluğunun 

değerlendirileceği bir çalışma yapmak gerekmektedir.  

4. Eğitim programının entegrasyonunun geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için dikey ve 

yatay entegrasyon geliştirme çalışmaları yapılmalıdır.  

5. Kazandırılmak istenen yetkinlik yeterlilikler ile öğretim yöntemlerinin uyuşmadığı konular 

bulunmaktadır. Öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ilgili eğitimlerin tüm öğretim üyelerine 

küçük gruplar halinde, belli dönemlerde tekrarlanması gerekmektedir.  

6. Temel hekimlik uygulamalarının eğitiminin verilmesine rağmen ölçme değerlendirilmesi 

bazı stajlarda yapılmamakta, sadece çoktan seçmeli yazılı sınav ile yapılandırılmamış sözlü 

sınav yapılmaktadır. Bu becerilerin ne derecede öğrenildiğinin ölçülmesi hem eğitimin 

kalitesini arttıracak hem de program değerlendirmeye katkı sağlayacaktır.  

 

 

  Hazırlayan: 

                                                                                    Öğr. Gör. ÇİĞDEM KANBUROĞLU 

                              Tıp Eğitimi AD 

 

 


