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KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

 TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI 

 

1. AÇILMASI ÖNERİLEN PROGRAMIN ADI  

İç Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Eğitim Programı 

 

2. PROGRAMIN AÇILMA GEREKÇESİ 

a- Koç Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Misyonu ve Vizyonu 

1993 yılında İstanbul’da kurulan Koç Üniversitesinin temel misyonu; akademik 

mükemmeliyet merkezi olma, başarılı gençler ile üretken, yenilikçi ve araştırma 

odaklı öğretim görevlilerini bir araya getirme, Türkiye'de, uluslararası standartlarda, 

yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip, en üst düzeyde 

ahlaki değerlerle donanmış, toplumsal sorumluluk taşıyan, bilimin sınırlarını 

ilerletmeye çalışan, saygın ve örnek bir araştırma üniversitesi olmaktır.  

Koç Üniversitesi misyonu ve vizyonu altında kurulan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi  

2010 – 2011 eğitim yılında ilk öğrencileriyle öğretim yaşamına başlamış, dinamik ve 

yenilikçi eğitim anlayışıyla, araştırma ve bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını 

benimseyen bir tıp  fakültesi olmayı hedeflemiştir.  

Bu hedef doğrultusunda; Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak amacımız  bugünün 

lisans ve yakın geleceğin Ana Dal ve Yan Dal uzmanlık öğrencilerini, 21. yüzyılın sağlık 

sorunlarını bilen, bilimin yol göstericiliğinde tıbbi çözümler üretebilen, içinde yaşadığı 

toplumun sağlık sorun ve önceliklerine duyarlı, modern teknoloji kullanarak çağın 

ötesinde tedavileri hayal edip uygulayabilen, evrensel bilime katkı sağlayan, etik 

değerlere ödünsüz bağlı, lider özellikli  hekimler olarak yetiştirmektir. 
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b- İç Hastalıkları Anabilim Dalı Misyonu, Vizyonu 

Klinik uygulama alanında, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki bir çok Ana 

Bilim ve Bilim Dalı yapılanması tamamlanmış olup multi-disipliner çalışma, araştırma 

ve eğitim ortamı için gerekli koşullar oluşturulmuştur.  

Bu oluşumun önemli parçalarından biri olan İç Hastalıkları Ana Bilimdalı olarak temel 

amacımız, İç Hastalıkları ve onu oluşturan yan dallarda bilimin yol göstericiliğinde 

hastaları için tıbbi çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla iletişim 

halinde, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, evrensel bilgi üretimine katkıda 

bulunan, ileri tıp teknolojilerine hakim, etik değerlerden ayrılmayan, takım 

çalışmasına yatkın ve önderlik nitelikleri kazanmış , hastasının iyiliğini en önemli 

önceliği sayan İç Hastalıkları uzmanları yetiştirmektir. 

 

c-  Anabilim Dalının Yapılanması ve işleyişi 

İç Hastalıkları Ana Bilimdalı Temmuz 2018 tarihi itibarı ile 8 profesör, 7 Doçent ve 12 

uzman hekim ile hizmet vermektedir.  

Aşağıda İç Hastalıkları Anabilim Dalı içinde görev alan öğretim üye ve elemanları yer 

almaktadır.  

1- Prof. Dr. Mustafa ÇETİNER (Hematoloji) (Anabilim Dalı Başkanı) 

2- Prof. Dr. Burhan FERHANOĞLU (Hematoloji) 

3- Prof. Dr. Nil Molinas MANDEL (Onkoloji) 

4- Prof. Dr. Meltem Olga AKAY (Hematoloji) 

5- Prof. Dr. Mehmet KANBAY (Nefroloji) 

6- Prof. Dr. M. Faruk ALAGÖL (Endokrinoloji) 

7- Prof. Dr. Oğuzhan DEYNELİ (Endokrinoloji) 

8- Prof. Dr. Dilek YAZICI (Endokrinoloji) 

9- Doç. Dr. Fatih SELÇUKBİRİCİK 

10- Doç. Dr. Müjdat ZEYBEL (Gastroenteroloji) 
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11- Doç. Dr. Fatih ASLAN (Gastroenteroloji) 

12- Doç. Dr. Emel AHISKALI (Gastroenteroloji) 

13- Doç. Dr. Emrah ALPER (Gastroenteroloji)  

14- Doç. Dr. Dr. Bülent BARAN (Gastroenteroloji) 

15- Doç. Dr. Ümit ÜRE (Hematoloji) 

16- Dr. Nathan BERTELSEN (İç Hastalıkları) 

17-  Dr. Didem TUNALI (Onkoloji) 

18- Dr. Tuncay DAĞEL (Nefroloji) 

19- Dr. Havva SEZER (Endokrinoloji) 

20-  Dr. Gökhan GÖNENLİ (İç Hastalıkları) 

21-  Dr. Cansu T. YALÇIN (İç Hastalıkları)  

22-  Dr. Gülru AVCI (İç Hastalıkları) 

23-  Dr. Yeliz AYDEMİR (İç Hastalıkları) 

24-  Dr. Burçin SAĞLAM (İç Hastalıkları) 

25-  Dr. Harun ASLAN (İç Hastalıkları) 

26-  Dr. Zeynep KOMESLİ (İç Hastalıkları) 

27-  Dr. Özde Melisa CELAYİR (İç Hastalıkları) 

İç Hastalıkları Anabilim Dalını oluşturan öğretim üyeleri hem klinik hizmet, hem 

araştırma hem de eğitim fonksiyonlarını bir arada götüren bir yapılanma içindedir.  

Anabilim Dalımız Genel Dahiliye ve Yan Dal hastalarını 3, 5., 6., ve 7. kat servisleri, 

Hematoloji-Onkoloji servisi ve kemik iliği nakli ünitesinde izlemektedir.  

Ancak Araştırma görevlisi gelene dek bir İç Hastalıkları Anabilim dalına bir servis 

verileceği hem dekanlık hem de hastane yönetimi tarafından dile getirilmiştir.   

Genel İç Hastalıkları polikliniği yanısıra hematoloji ve kemik iliği nakli özel polikliniği, 

onkoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, nefroloji yan dal poliklinikleri de 

yapılmaktadır. 
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İç Hastalıkları uzmanları hastanede gece nöbetlerini tutmakta, acil servis ve hastane 

yoğun bakım ünitelerine  günün her saatinde hizmet vermektedir. 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde yer alan endoskopi ve kolonoskopi ünitesi, 

ayaktan tedavi ve  kemoterapi ünitesi, hemodiyaliz ünitesi ile de hasta hizmeti 

sürdürülmektedir.  

Bu hizmetler verilirken disiplinler arasında tam bir eş güdüm sağlanmakta, 

multidisipliner yaklaşım esas alınmaktadır. 

Anabilim Dalımızın hizmet fonksiyonu yanında akademik üretkenliği de çok 

önemlidir. 

Bu nedenle her türlü akademik faaliyet koşulsuz desteklenmektedir. Nitekim 

akademik olarak Anabilim dalı bünyesinde giderek artan sayıda uluslararası bilimsel 

çalışma yapılmakta ve yayınlanmaktadır.  

Anabilim Dalı bünyesinde haftalık olarak, multidisipliner katılım ile gerçekleştirilen 

toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantıların hem akademik, hem eğitim hem de 

hizmet kalitesinin arttırılması açısından büyük önemi vardır.  

Bu toplantılar aşağıda sıralanmıştır. 

1- İÇ HASTALIKLARI SEMİNERLERİ (Tüm Hastane ve hastane dışından 

meslektaşlarımıza açık, kendi öğretim üye ve görevlilerimizin, ülkemizin önde 

gelen hekimlerinin konuşmacı olarak katıldığı ve deneyimlerini, bilgilerini 

paylaştığı seminerler, Prof. Dr. Oğuzhan DEYNELİ moderatörlüğünde)  

2- TÜMÖR KONSEYİ 

Amerikan Hastanesi ana toplantı salonunda  yapılan toplantılardır. Toplantıya 

sadece hastanemizdeki bölümler değil, hastane dışından da merkezlerin de 

tümör hastalarını çıkardığı toplantılardır, Prof. Dr. Nil Molinas MANDEL 

moderatörlüğünde) 

3- HEMATOPATOLOJİ TOPLANTILARI  (Haftalık yapılan toplantılardır. Hematoloji 

bölümü yanısıra patoloji, nükleer tıp, radyasyon onkoloji ve radyoloji 

bölümlerinin katılımıyla, Prof. Dr. Burhan FERHANOĞLU ve Prof. Dr. Mustafa 

ÇETİNER moderatörlüğünde gerçekleşir.) 
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4- MULTİDİSPLİNER GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDİKASYON TOPLANTISI (Haftalık 

yapılan toplantılardır. Gastroenteroloji bölümü yanısıra Genel Cerrahi ve Patoloji 

bölümlerinin katılımıyla ve Doç. Dr. Müjdat ZEYBEL ve Doç. Dr. Bülent BARAN 

moderatörlüğünde gerçekleşir.)  

5- MULTİDİSİPLİNER TİROİD VE OBEZİTE TOPLANTISI (Haftalık yapılan toplantılardır. 

Endokrinoloji yanısıra Genel Cerrahi, Patoloji, Radyoloji bölümlerinin katılımıyla 

ve Prof. Dr. M. Faruk ALAGÖL ve Doç. Dr. Dilek YAZICI moderatörlüğünde 

gerçekleşir.) 

6- İÇ HASTALIKLARI- RADYOLOJİ ORTAK TOPLANTISI (Haftalık yapılan toplantılardır. 

Radyoloji Anabilim Dalı ile beraber yürütülen, İç Hastalıkları ve diğer Anabilim 

Dalları Öğretim üyeleri, öğrenci ve intern hekimlerinin katılımıyla, Prof. Dr. 

Meltem OLGA AKAY ve Uz. Dr. Yeliz AYDEMİR moderatörlüğünde gerçekleşen 

toplantılardır.)  

7- DERGİ SAATİ (Haftalık, intern doktorların katılımıyla, Prof. Dr. Mustafa ÇETİNER,  

Prof. Dr. Mehmet KANBAY, Doç. Dr. Dilek YAZICI, Doç. Dr. Müjdat ZEYBEL 

moderatörlüğünde gerçekleşen toplantılardır.) 

8- İÇ HASTALIKLARI AKADEMİK KURULU (Aylık yapılan toplantılardır. Anabilim Dalı 

Başkanı Prof. Dr. Mustafa ÇETİNER yönetiminde yapılır.) 

9- NEW TRENDS IN HEMATOLOGY MEETING (Her yıl yapılan bir sempozyumdur. Bu 

yıl 11.’si gerçekleştirilecek olan, ve biri dışında tüm konuşmacıların Avrupa ve 

Kuzey Amerika’da yaşayan ve alanında en iyi bilinen otoritelerden seçildiğibir 

sempozyumdur. Ülkemizin en prestijli hematoloji toplantılarından biridir. Prof. 

Dr. Burhan FERHANOĞLU ve Prof. Dr. Mustafa ÇETİNER eş başkanlığında 

düzenlenmektedir.) 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı sadece 2016 yılı boyunca aşağıdaki ödüllere layık 

görülmüştür.  

1- Koç Üniversitesi “out standing faculty” ödülü 

2- BAGEP ödülü (Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı) 

3- TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü 
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4- Marie-Curie Fellowship Ödülü 

5- TÜBİTAK Yurda Dönüş Bursu 

6- Genç Araştırmacı Ödülü (Türk Hematoloji Kongresi) 

Anabilim dalımızda halen TÜBİTAK Projeleri, Çok Merkezli Projeler,  TÜBİTAK 1003 

projesi,  Endüstri destekli Faz III çalışmalar yürütülmektedir ve bu sayı her geçen gün 

artmaktadır. Marie Curie Vakfı ve TÜBİTAK halen çalışmalarımıza maddi destek 

sağlamaya devam etmektedir. 

Anabilim Dalımızın akademik faaliyetleri 2017 yılında da giderek artan bir hızda 

sürmektedir. 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi de akademik üretkenlik ve hizmet misyonumuza eş 

değer, temel faaliyetlerimizden biri olarak görmekteyiz.  

Anabilim dalımızda lisans düzeyinde yılda toplam 290 saat teorik ders, 164 saat ise 

pratik uygulama yapılmaktadır. Pratik uygulamalar her gün düzenli yapılan hasta 

başı uygulamaları, günlük olgular ve teorik tıp konularının interaktif tartışıldığı “get 

together” toplantıları ile simüle hastalarla yapılan Mock OSCE’lerden oluşmaktadır. 

Ayrıca öğrenci ve intern hekimlerin katıldığı seminer ve “case discussion” saatlerinin 

toplamı yılda 82 saati bulmaktadır. 

İç Hastalıkları Anabilim Dalımıza her yıl ülke dışından ve içinden seçmeli staj veya 

ERASMUS programı dahilinde zorunlu stajları için çok sayıda öğrenci başvurmakta ve 

Anabilim dalımızda staj yapmaktadır. 

Eğitimin yapılandırılması ve geliştirilmesi, araştırma olanaklarının arttırılması ana 

hedeflerimizden olup bu amaçla Anabilim dalımız içinde aşağıdaki yapısal 

organizasyona gidilmiştir. Aşağıda belirtilen öğretim üyeleri sözü edilen bu hedefe 

yönelik yeni projeler oluşturmakta ve var olanların geliştirilmesi ve 

mükemmelleştirilmesi için çaba sarf etmektedirler.  
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MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM  

  Prof. Dr. Dilek YAZICI (İç hastalıkları Staj Sorumlusu) 

  Prof. Dr. Meltem Olga Akay (İç hastalıkları Staj Sorumlusu) 

 Prof. Dr. Mehmet Kanbay (İç hastalıkları Staj Sorumlusu) 

  Prof. Dr. Meltem Olga Akay (İntern, iç- dış rotasyonlar sorumlusu) 

 Doç. Dr. Fatih SELÇUKBİRİCİK (İntern, iç- dış rotasyonlar sorumlusu) 

 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM  

  Prof. Dr. Mustafa ÇETİNER  

  Prof. Dr. Dr. Dilek YAZICI  

  Prof. Dr. Meltem Olga AKAY  

 Prof. Dr. Mehmet KANBAY 

ARAŞTIRMA VE KOORDİNASYON 

  Prof. Dr. Mehmet KANBAY  

Anabilim Dalımızın eğitim, öğretim, araştırma ve hizmet fonksiyonları başta göğüs 

Hastalıkları, Kardiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümleri ile 

yakın ilişki içinde sürdürülmektedir.  

Bu amaca uygun olarak İç Hastalıkları stajı birlikte yürütülmekte, akademik ve 

araştırma faaliyetlerinde yakın işbirliği yapılmaktadır. Bu durum sadece lisans değil 

uzmanlık eğitimi için de ideal bir ortam oluşturmakta, İç Hastalıklarına bütüncül bir 

yaklaşımı da olanaklı kılmaktadır.  

 

 3-    İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI 
 

a- Programın Amacı 

İç Hastalıkları temel tıp pratiğinin ana eksenini oluşturur. ABD’de uzmanlık öğrencisi 

yerleştirmek amaçlı yapılan USMLE sınavının %49’unu İç Hastalıkları müfredatı 

oluşturmaktadır. TUS sınavında da temel alınan ana disiplinlerin başında yine İç 
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Hastalıkları gelmektedir. Bu örnekler bile İç hastalıklarının önemini göstermek için 

yeterlidir. İç hastalıkları pratiğinin kalitesi bir hastanenin, bir eğitim kurumunun 

kalitesini belirleyen en doğrudan göstergelerden biridir.  

İç Hastalıkları ülkemizde en fazla uzmana sahip disiplinlerden biridir. Veriler, 

Türkiye’de 5500’den fazla İç Hastalıkları uzmanı olduğunu göstermektedir. Her yıl 

yaklaşık 44 tıp fakültesi ve 34 eğitim hastanesinden 350’nin üzerinde İç hastalıkları 

uzmanı bu aileye katılmaktadır.  

Bu programın temel amacı uzmanlık öğrencilerine öğrenme hedeflerini tam olarak 

karşılayabilecekleri kaynakları, imkanları ve fırsatı yaratmak, ileride tanımlanacak 

olan bilgi, beceri ve tutuma sahip yeni kuşak İç Hastalıkları uzmanları yetiştirmektir. 

İç hastalıkları  Uzmanlık Eğitim programı bu sorumluluk ile hazırlanmış bir 

programdır.  

 

b- Uzmanlık eğitimine kabul koşulları 

Tıpta uzmanlık sınavında gerekli başarının gösterilmesi ve “Tıpta ve Diş Hekimliğinde 

Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” (26.04.2014) içeriğinde belirtilen şartları sağlamış 

olmak temel esastır.   

 

 

c- Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Tıpta Uzmanlık Eğitiminin temel 

noktaları 

İdeal İç Hastalıkları uzmanlık eğitiminin, ancak ve sadece Genel Dahiliye servisi ve 

genel dahiliye anlayışı ile çalışan poliklinik koşullarında değil aynı zamanda bu 

birimlerin Kardiyoloji, göğüs hastalıkları, infeksiyon hastalıkları, nöroloji, radyoloji, 

radyasyon onkolojisi  gibi İç hastalıkları ile yakın ilişkisi olan bölümlerle birlikte ve 

tam bir eşgüdüm içinde çalışması ile olacağına açıktır. Koç Üniversitesi Hastanesinin 

genel yapısı bu tür bir yapılanma ve ideal bir eğitim için uygundur. Anabilim Dalımız, 

İç Hastalıklarının altında yer alan yan dallarının izole değil, tam tersine bütüncül bir 

yaklaşımı esas almaktadır. 
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Programımız, temel eksenini Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun gerekli gördüğü ve Tıpta 

Uzmanlık Kurulu Müfredat oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) – İç 

Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı oluşturmakta olup bu müfredatın 

tüm yeterlilik şartlarını sağlamaktadır. 

NitekimYÖK ve sağlık bakanlığı tarafından Eylül 2018 TUS sınavında Anabilim Dalımız 

için 3 araştırma görevlisi kadrosu verilmiştir.  

İç Hastalıkları disiplininin tüm yan dalları ile bütünlüğünün korunması ve Kardiyoloji, 

Göğüs hastalıkları, İnfeksiyon Hastalıkları ve  Acil Dahiliye bölümleri ile sıkı işbirliği 

uzmanlık eğitimimizin temelini oluşturmaktadır.  

Bu sayede uzmanlık öğrencisi hastaya daha geniş bir bakış açısıyla ve çok daha 

donanımlı biçimde yaklaşabilme yetisini kazanacaktır.  

 Toplam 5 yıl sürecek İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimi süresince uzmanlık eğitimi alan 

hekimler Genel dahiliye servisi ve polikliniği ortamı dışında aşağıda belirtilen 

rotasyonları yapacaklardır.  

1- Endokrinoloji 

2- Gastroenteroloji  

3- Nefroloji  

4- Romatoloji  

5- Hematoloji  

6- Onkoloji  

7- Yoğun Bakım  

8- Erişkin Acil  

9- Kardiyoloji  

10- Göğüs Hastalıkları  

11- İnfeksiyon  Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

12- Geriatri 

13- Nöroloji 



 10 

14- Radyoloji 

Sözü edilen bu rotasyonlardan sadece Geriatri ve Romatoloji yan dal rotasyonları  bu 

alanlarda  - kısa süre içinde - eksikliğimiz tamamlanana dek başka merkezlerde 

yapılacaktır.  

 İyi bir İç Hastalıkları Uzmanı olabilmek için üç temel eğitim şarttır.   

A-Teorik eğitim  

B- Beceri ve birikim eğitimi 

C- Araştırma ve Akademik formasyon eğitimi 

Bu temel eğitimlerin doğru ve zamanında verilebilmesi için İç Hastalıkları Anabilim 

Dalı Uzmanlık eğitimi aşağıda belirtildiği biçimde yürütülecektir. 

Kıdemsiz ( ilk 6 ay )  

 Bu dönem uzmanlık eğitimi alan hekimin öykü alma, fizik inceleme, sorun listesi 

oluşturma ve hastaya yaklaşım konusunda planlama yapabilme konularında eğitildiği 

bir dönemdir. Uzmanlık öğrencisine bu dönem büyük sorumluluklar vermekten 

kaçınılır. Öğrencinin bu dönemine dosya düzenlenmesini öğrenme, epikriz yazma, 

hastaneye adaptasyon ve entegrasyon  dönemi denebilir. Bu dönem dahiliye 

servisinde geçirilir. 

Ara Kıdemlilik  

Bu dönemin süresi net olmamakla beraber yaklaşık 1.5 yıl sürer. Bu dönemde Yoğun 

Bakım, Kardiyoloji ve Acil rotasyonlarının tamamlanması şarttır.  

Uzmanlık öğrencisi program yöneticisinin belirlediği biçimde diğer yan dal 

rotasyonlarını da başlar. 

Kıdemlilik 

Uzmanlık öğrencisinin performansına bağlı olarak ve  program yöneticisinin ve İç 

Hastalıkları Akademik Kurulunun tavsiyesiyle başlayan eğitim dönemidir. Bu dönem 

genellikle ikinci yılın sonunda başlar.  

Kıdemlilik döneminin başlaması program yöneticisinin belirlediği 4 jüri üyesi ve 

program yöneticisinin katıldığı kıdemlilik sınavını başarmaya bağlıdır.  
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Kıdemlilik sınav tarihi en az 1 ay önce uzmanlık öğrencisine bildirilir.  

Kıdemlilik sınavını başaran uzmanlık öğrencisi “kıdemli uzmanlık öğrencisi” unvanını 

alır.  

Kıdemli öğrenci bu döneminde  İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nı temsil yetkisi kazanır,  

İç hastalıkları Servisinin idaresini en az 6 ay süreyle yürütür (Servis Kıdemlisi), tek 

başına poliklinik yapar, tek başına İç Hastalıkları konsültasyonlarını görür.  

Uzmanlık öğrencisi bu dönemde hastaların tıbbi sorunlarının irdelenmesi, 

koordinasyonu , tanı ve tedavi önerisi, karar verebilme becerilerini geliştirir. Bu 

dönemde yan dal rotasyonları program yöneticisinin belirlediği biçimde devam eder. 

Aşağıda uzmanlık öğrencilerinin iç hastalıkları uzmanlık eğitiminde uyacağı rotasyon 

süreleri kaba hatlarıyla belirtilmiştir. 

1- Kıdemsiz dönem (genel dahiliye servis çalışması) (6 ay) 

2- Ara Kıdemlilik ve kıdemlilik dönemi rotasyonları ve süreleri:  

3 er ay süreyle Kardiyoloji, Yoğun Bakım, Acil Servis, Göğüs Hastalıkları, 

İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, 

Romatoloji, Nefroloji, Hematoloji (servis ve gerek görülürse kemik iliği nakli 

ünitesi), Onkoloji (TOPLAM 33 AY) 

3- Radyoloji, Nöroloji ve yurt dışı rotasyonları 1’er ay (yurt dışı rotasyonu 

koşullara göre uzatılabilir) süreyle ve kıdemlilik döneminde yapılır. Kıdemlilik 

döneminde uzmanlık öğrencisinin ilgi alanları da göz önüne alınarak seçmeli 

rotasyonlar konulabilir. Ara kıdemlilik döneminde bu rotasyonlar yapılmaz. 

(TOPLAM 3-9 AY) 

4- Kıdemlilik döneminde dahiliye Servis Kıdemliliği ( TOPLAM 6 AY) 

5- Kıdemlilik döneminde genel dahiliye polikliniği ve dahiliye konsültasyonları 

(TOPLAM 6 AY) 

6- Toplam İç Hastalıkları uzmanlık eğitim süresi asgari 5 yıl olup program 

yöneticisi ve akademik kurul kararları ile bu süreler uzatılabilir.  
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Uzmanlık öğrencileri eğitim süresinde aşağıda belirlenen işlemleri yapmak ve yeterli 

beceriyi kazanmak zorundadır. 

1- Kardiyopulmoner resusitasyon, 

2- Acil ve elektif entübasyon 

3- Arteriyel kan alma  

4- İdrar sondası ve nazogastrik sonda takma 

5- Beslenme tüpü takma 

6- Hasta monitorizasyonu 

7- Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi 

8- Lomber ponksiyon 

9- Torasentez 

10- Parasentez  

11- Periferik yayma ve boyanması 

12- IV kemoterapi uygulaması 

13- PPD konulması 

14- Kan kültürü alınması 

15- Kanama zamanı tayini  

16- EKG çekilmesi 

17- Santral venöz katater takılması 

18- Mekanik ventilasyon uygulaması 

19- Karaciğer biyopsisi 

20- Rektoskopi 

21- Kemik iliği değerlendirmesi, demir boyası, özel boyalı preparatların yorumu 

22- Retikülosit boyası ve değerlendirmesi 

23- Santrifüj ve pipetleme ile plazma-serum ayrılması 
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24- Torasentez materyalinin gram, hücre sayımı  

25- OGTT yorumlama 

26- LH-RH, TRH, İnsülin toleransı testlerini yorumlama 

27- Su kısıtlama testi, dekzamethason supresyon testleri, ACTH uyarı testini 

yorumlama 

28- Hemodiyaliz işlemi eğitimi 

29- İdrar sedimenti değerlendirme 

30- Deri, kas ve deri biyopsisi yapabilme 

31- Artrosentez yapabilme 

32- Balgam yayması ve  mikroskopik değerlendirmesi 

33- Dışkı yayması değerlendirmesi 

34- BOS değerlendirme 

35- Akıntı materyalinin değerlendirilmesi 

36- Tzanck smear  

37- Uygun örneğin uygun besi yerine ekimi  

38- Arteriyel kateter takma 

39- Mini BAL  

40- Sanstaken Blackmore tüpü takma  

41- Kardiyoversiyon ve defibrilasyon 

Uzmanlık öğrencileri bu becerilerin yanısıra bilimsel toplantılara katılım, bu 

toplantılarda konuşmacı olma, bildiri ve poster sunma gibi akademik etkinliklerde 

bulunma, bilimsel çalışmalarda yer alma, bilimsel makaleler yazma gibi konularda 

eğitilir ve özendirilir. Uzmanlık öğrencileri Anabilim dalı bünyesinde sürdürülen 

araştırmaya yönelik tüm bilimsel aktivitelerin   bir parçasıdır.  

İç Hastalıkları uzmanlık öğrencilerinin çalışma programları gözetilirken hastaya 

ayırması gereken minimum süre ve çalışma saatleri özenle belirlenecektir.  
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Uzmanlık öğrencileri hasta başına en az 20 dakika ve haftada maksimum 72 saatlik 

çalışma sürelerini aşmadan çalıştırılacaklardır. 

Kıdemli olana dek tüm yan dal uzmanları, kıdemli ve/veya iç hastalıkları uzmanı 

hekimlerle nöbet tutacaklardır. 

 

d- Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Tıpta Uzmanlık Eğitiminin farklılıkları 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Uzmanlık Eğitim programının 

ayrıcalıklarından biri yasa ve yönetmeliklere uygunluğu izin verdiği ölçüde ve 

uzmanlık öğrencisinin isteğine bağlı olarak PhD yapabilme olanağının yaratılabiliyor 

olmasıdır.  

Öğrenciler eş zamanlı olarak Koç Üniversitesinde açılan programlarda PhD yapabilme 

şansına sahip olabilirler.   

Koç Üniversitesinin açtığı PhD programları aşağıdaki gibidir. 

1- Biyomedikal Bilimler ve Mühendislik Doktora Programı 

2- Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı 

3- Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora Programı 

PhD yapma konusunda  istekli uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitim programı 

olabildiğince PhD programını da yürütebilmesine olanak sağlayacak biçimde revize 

edilir.  PhD eğitimi yasal prosedürlerin izin verdiği ölçüde yapılır.  

Yapılması gereken zorunlu yan dal rotasyonları yanısıra tüm uzmanlık öğrencilerimiz 

en az 1 en çok 3 ay süre ile masrafları kurumumuzca karşılanmak üzere - uzmanlık 

öğrencimizin de istekli olması durumunda - afiliye olduğumuz ABD’deki MD 

Anderson Kanser Merkezine gönderilecektir. Öğrencilerimiz bu merkezde “gözlemci” 

olarak hematoloji ve onkoloji rotasyonu yapacaktır.  

Bu rotasyonun amacı uzmanlık öğrencisinin bilgi ve görgüsünü arttırmak, yabancı 

dilini geliştirmek için iyi bir fırsat yaratmaktır. 

Ülke dışında planlanan bu rotasyon da koşullar elverdiği ölçüde yapılacak olup 

programın vazgeçilmez temel bir özelliği değildir. 
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Uzmanlık öğrencilerinin tümü, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin Amerikan Ulusal 

Sağlık Enstitüsü (National İnstitute of Health –NIH) ve Harvard Üniversitesi ile 

beraber düzenlediği “Research Methodology and Ethics in Health Sciences” kursuna 

katılmak ve sertifika almak konusunda özendirilir. Toplam 15 gün süren bu kursun 

alınması Anabilim Dalımızın sadece hizmet üreten değil, bilgi üreten uzmanlar 

yetiştirmek idealine yardımcıdır.  

Tüm uzmanlık öğrencileri KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME OFİSİ 

(KOLT)’un  aktivitelerinden ücretsiz olarak yararlanabilirler. Bu aktiviteler arasında 

çeşitli atölyeler; etkili not alma, etkili okuma, ertelemenin üstesinden gelme, zaman 

yönetimi, sınav hazırlığı, sunum hazırlama gibi temel becerileri kazandıran aktiviteler 

sayılabilir. 

Bu ofiste İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca konuşmada akıcılığı sağlamak 

için konuşma grupları düzenlenmektedir.  Ayrıca mesleki İngilizce, İngilizce makale 

yazmak gibi konularda da bu ofisten yararlanılabilir.  

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Araştırma Günleri uzmanlık eğitimi alan 

hekimler için bir başka fırsat oluşturabilir. Bu program tıp Fakültesi öğrencilerinin, 

öğretim üyelerinin gözetiminde dahil oldukları temel/klinik araştırmaların öğrenciler 

tarafından sunulduğu ve katılımcılar tarafından interaktif bir ortamda tartışıldığı, her 

sene Nisan ayında gerçekleşen ve 2 gün süren bilimsel bir programdır ve uzmanlık 

öğrencileri de bu çalışmalar içinde yer almak konusunda özendirilir.  

Hayvan Deneyi Sertifikasyon Kursu da araştırmaya eğilimli uzmanlık adaylarının 

kullanabileceği bir başka şanstır. Koç Üniversitesi, ABD’de Miami Üniversitesinde 

yerleşik bulunan Uluslararası CITI (Collaborative Institutional Training Initiative) 

Eğitim Programına üyedir. İnsan ve hayvan deneklerle yapılacak her türlü 

araştırmada uyulması gerekli etik kurallar ve laboratuvar güvenliği ile biyo-güvenlik 

konuları CITI bünyesinde çevrimiçi (online) sertifika programları ve eğitim modülleri 

haline getirilmiştir. CITI modüllerine ek olarak 9 saat teorik ve 40 saatlik pratik eğitim 

de verilmektedir. 

• Eğiticilerin Eğitimi kursu öğretim üyelerine yönelik düzenlenen ve müfredat 

kapsamındaki teorik/pratik bilginin öğrenciye nasıl aktarılması (öğrenim hedefi 
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oluşturmak, öğrenim hedefine göre ders içeriği oluşturmak ve ders formatını 

belirlemek) ve değerlendirilmesi (öğrenim hedefi bazlı yazılı/sözlü sınav sorusu 

hazırlamak) gerektiği konularını kapsayan eğitim programıdır. Akademik bir gelecek 

planlayan uzmanlık öğrencilerinin bu kurstan yararlanma şansı vardır.  

Koç Üniversitesinin sağladıkları olanaklar, yakın zamanda aktif hale gelecek olan 

“Advanced Learning Center” sayesinde uzmanlık öğrencilerine sadece mesleki değil 

aynı zamanda akademik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacaktır. Bu 

yapı, çalışma becerilerini geliştirecek etkinlikler,  kariyer gelişim merkezi, Kütüphane 

eğitimi,  gelişim seminerleri de sunulabilecektir. 

Sözü edilen merkez hedef kitlesi tıpta uzmanlık, tıp fakültesi ve hemşirelik 

öğrencileri, teknikerler ve doktorlar olan 6000 m2 alana yayılmış simülasyon 

merkezinde iki adet ameliyathane, kadavra diseksiyon laboratuvarı (9 masa), hayvan 

diseksiyon odaları (9 masa), 12 OSCE ve simülasyon odası, eğitimci izlem odaları ve 

destek alanları, toplantı ve seminer odalarından oluşan bir merkezdir. OSCE ve 

simülasyon odalarında senaryo bazlı simülasyonları yöneten standardize aktör 

hastalarla eğitim verilmektedir. Kadavra ve hayvan laboratuvarlarında diseksiyon 

eğitimleri verilmekte, hayvan deneyleri uygulanmaktadır. Son teknoloji ürünü 

elektronik simülatörler eğitimlerde kullanılmaktadır. 

İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi süresince temel zorunluluklar dışında Tıbbi Deontoloji 

ve Etik, Tıbbi istatistik,  Epidemiyoloji,  Sağlık Ekonomisi ve  Sağlıkta Kalite eğitimleri 

de verilecek, bu konularla ilişkili aktivitelere ( toplantı, sempozyum, seminer vb) 

katılım özendirilecektir. 

d- Uzmanlık eğitiminde akademik gelişim 

Seminerlere katılmak, seminer vermek, ,toplantılar ve olgu tartışmalarına katılmak, 

bu toplantılarda olgu sunmak ve ön teorik bilgi edinmek, ulusal asistan eğitim 

programlarına katılmak, dergi kulüplerinde makale sunmak İç Hastalıkları uzmanlık 

öğrencisinin temel görevidir.  

Bunlara ek olarak kıdemsiz uzmanlık öğrencileri en az bir ders yılı boyunca İç 

Hastalıkları stajlarında ders asistanlığı yapacak ve tüm teorik derslere gireceklerdir. 
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Kıdemsiz öğrenci döneminde her bir öğrenci en az bir araştırma projesi oluşturacak 

ve bu projeyi uzmanlık eğitimleri sırasında sonlandıracak ve bilimsel yayın haline 

getirecektir.   

Tüm kıdemsiz uzmanlık öğrencileri, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin  düzenlediği ve 

yukarıda ayrıntılı olarak sözü edilen “Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci 

Araştırma Günleri” aktivitelerinden en az birine katılacaklardır.  

Orta kıdemli ve kıdemli uzmanlık öğrencilerinden ulusal kongrelere katılım, bu 

kongrelerde en az 2 sunum yapma, uluslararası kongrelere ise en az bir sunu ile 

katılım özendirilecektir.   

Kıdemli uzmanlık öğrencilerinden öğrencilere hasta başı eğitimler vermesi, OSCE 

Süpervizörlüğü yapması istenecektir. Bu öğrenciler branş konseyleri, morbidite-

mortalite toplantılarında tartışılacak olguların belirlenmesi, belirlenen bu olguların 

hazırlanıp toplantılarda sunulması görevlerini de üstlenecektir.  

Kıdemli uzmanlık öğrencisi hekimlerden İç Hastalıkları Derneğinin Ulusal asistan 

eğitim programlarına katılması ve İç hastalıkları Yeterlilik sınavını vermesi 

istenecektir. 

 

e- Uzmanlık Eğitiminin tamamlanması, tez ve uzmanlık bitirme sınavı 

Öğrencinin sınava girebilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olması gerekir. 

1-  Tababet Uzmanlık Tüzüğündeki koşulları tamamlamış olmak 

2- Tüzükte belirtilen tüm rotasyonları tamamlanmış olmak 

3- Uzmanlık öğrenci karnesinde belirtilen birikim ve uygulamaları tamamlamış 

olmak 

4- Tez Çalışmasını tamamlamış olmak 

5- İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğinin “Board” Sınavında başarılı olmak.  

Uzmanlık öğrencisinin tezi ve tez hocası Akademik kurul ve program yöneticisinin 

fikri alınarak belirlenir. Uzmanlık tezi öngörülen sınav tarihinden en az 2 yıl önce 

verilmiş olmalıdır.   
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Uzmanlık tezini tamamlamış, tezi kabul edilmiş ve uzmanlık sınavını başarmış 

uzmanlık öğrencilerine İç Hastalıkları Uzmanı unvanı verilir. 

 

 

  

 

 


