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KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 

 TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI 

 

1. AÇILMASI ÖNERİLEN PROGRAMIN ADI  

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (İHKM) Tıpta Uzmanlık Eğitim 

Programı 

2. PROGRAMIN AÇILMA GEREKÇESİ 

a. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Misyonu ve Vizyonu 

Koç Üniversitesi 1993 yılında akademik mükemmeliyet merkezi olma misyonuyla üstün 

yetenekli gençler ile değerli öğretim görevlilerini bir araya getirerek; Türkiye'de, uluslararası 

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

düzeyde etik değerlerle donanmış, toplumsal sorumluluk taşıyan yetkin mezunları yetiştirmek; 

bilimin sınırlarını ilerletmek, saygın ve örnek bir araştırma üniversitesi olarak kurulmuştur. 

Koç Üniversitesi misyonu ve vizyonu altında kurulan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010 – 

2011 eğitim yılında ilk öğrencileriyle öğretim yaşamına başlayarak  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 uzmanlık öğrencilerini, güncel sağlık sorunlarına eğilen, bilimin 

yol göstericiliğinde tıbbi çözümler üretebilen, içinde yaşadığı toplumun sağlık sorun ve 

önceliklerine duyarlı, evrensel bilime katkı sağlayan, etik değerlere ödünsüz bağlı, lider 

özellikli  hekimler olarak yetiştirmektir. 

b. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Misyonu, Vizyonu ve 

Yapılanması 
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Klinik uygulama alanında, Tıp Fakültesi bünyesindeki anabilim dallarının yapılanması 

tamamlanmış olup multidisipliner çalışma, araştırma ve eğitim ortamı için gerekli koşullar 

oluşturulmuştur.  

Buradan hareketle Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji (İHKM) Anabilim Dalı olarak amacımız; bilimin yol göstericiliğinde tıbbi 

çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla iletişim kurabilen, tıptaki 

gelişmeleri yakından izleyerek dünya çapında araştırmalara ve evrensel bilgi üretimine katkıda 

bulunan, ileri tıp teknolojilerine hakim ve üst düzeyde klinik tıp anlayışına sahip, çağdaş tıbbın 

gerektirdiği en güncel bilimsel donanımı taşırken etik değerlerden ayrılmayan, takım 

çalışmasına yatkın ve önderlik nitelikleri kazanmış, hastasının iyiliğini en önemli önceliği 

sayan İHKM uzmanları yetiştirmektir. 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun gerekli gördüğü ve Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat 

oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı’na ait tüm yeterlilik şartlarını 

sağlamaktadır. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi için 

gerekli olan diğer branş bilim dallarına ait rotasyonlar (İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, 

Radyoloji, Çocuk Hastalıkları) için de gerekli alt yapı ve eğitim programları hazırlanmıştır.  

Kadromuzda 3 profesör, 1 doçent, 1 uzman ve 1 okutman bulunmaktadır. Tıp Fakültesinin 

açıldığı tarihten itibaren  Koç Üniversitesi kimliği altında ile SCI kapsamında toplam 40 yayın 

yapmıştır. Bu yayınlar Lancet Infectious Diseases, Clinical Infectious Diseases, Clinical 

Microbiology and Infection gibi etki faktörü 5’in üzerinde dergilerde yayımlanmış ve çok 

yüksek atıf almışlardır.  

3.  PROGRAMIN İÇERİĞİ 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi TUK tarafından belirlendiği 

şekilde yürütülecektir.  

(http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/enfeksiyon_hastaliklari_ve_klinik_mikrobiyoloji/enfeksi

yon_hastaliklari_ve_klinik_mikrobiyoloji_ilerleme_raporu.pdf). 

 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

tıpta uzmanlık programı farklılıkları müfredat zenginleştirici unsurlar ve bilim insanı ve eğitici 

olarak kişisel gelişim unsurları başlıkları altında toplanır. 
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a. Müfredat Zenginleştirici Unsurlar 

TUK Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık kurulu tarafından belirlenmiş 

olan hedeflere ek olarak bazı özellikleri bulunmaktadır. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 

uzmanlık eğitimi alacak olan kişiler ek olarak, klinik epidemiyoloji, immünoloji ve yeni 

Enfeksiyonların laboratuvar ve klinik yönetimi konusunda ek eğitim alacaklardır.  

Ayrıca, Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (ESCMID) ile yakın 

çabalar içinde olarak ortak programlara katılım desteklenecektir.  

 Temel/Klinik araştırma rotasyonu: Uzmanlık öğrencileri 3. ve 4. yıllarında 3’er ay olmak 

üzere toplam 6 aylık süreyi araştırma amaçlı kullanırlar. Araştırmanın kapsamı uzmanlık 

öğrencisi ve öğretim üyeleri arasında belirlenir. Araştırmalar Koç Üniversitesi 

Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı ve KUTTAM (Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp 

Araştırma Merkezi) Laboratuvarlarında yapılacaktır.  

Koşulların uygunluğu halinde, bu sürelerden herhangi biri, kliniğin göstereceği ya da 

uzmanlık öğrencisinin belirleyeceği ve kliniğin onaylayacağı yurtiçi ya da dışı bir 

merkezde yapılabilir. 

 Uzmanlık öğrencisi el kitabı: İHKM uzmanlık öğrencileri, kendilerine uzmanlık 

eğitimlerinin başlangıcında teslim edilecek olan ve Koç Üniversitesi, Koç Üniversitesi 

Hastanesi ve KÜTF İHKM Anabilim Dalı hakkındaki genel bilgileri ve eğitim hedeflerini 

içeren el kitabını referans olarak kullanacaktır.  

 Danışman öğretim üyesi: Her uzmanlık öğrencisinin, tez danışmanı dışında ve tez 

danışmanı öğretim üyesinden farklı olmak koşuluyla, her konuda (mesleki ve sosyal) destek 

alabileceği bir danışman öğretim üyesi olacaktır. Bu öğretim üyesi, ilgili uzmanlık 

öğrencisinin süpervizyonu, yönlendirilmesi ve kişisel gelişimi gibi unsurları  yakından 

izleyecek ve program direktörüne muntazam aralıklarla bilgi sunacaktır.    

b. Bilim İnsanı ve Eğitici Olarak Kişisel Gelişim Unsurları  

İHKM Uzmanlık Öğrencisi, dilediği takdirde ve Anabilim Dalının onayladığı koşullar 

dahilinde, aşağıda sıralanmış olan ve Koç Üniversitesinin lisans ve lisanüstü eğitim 

programları kapsamında bütün fakültelerindeki öğrencilerine sunduğu, çeşitli kişisel gelişim 

unsurları içeren eğitim programlarına katılabilir. 

 Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT): Temel akademik beceriler için 

atölyeler, etkili not alma, etkili okuma, ertelemenin üstesinden gelme, zaman yönetimi, 
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sınav hazırlığı, powerpoint kullanarak sunum hazırlama, ingilizce konuşmada akıcılığı 

sağlamak için konuşma grupları. 

 Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi: Kişilik / ilgi envanterlerinin uygulanması ve 

kariyer odaklı yorumlanması, genel kariyer danışmanlığı. 

 “Research Methodology and Ethics in Health Sciences” Eğitim Programı: Harvard 

Üniversitesi ve Koç Üniversitesinin ortak organizasyonu olarak, 2010 yılından itibaren her 

yaz döneminde 2 hafta boyunca gerçekleştirilmektedir. Bilimsel program kapsamında 

sağlık bilimleri ile ilgili araştırmalar yaparken araştırma metodolojileri ve temel etik 

unsurlar hakkında bilinmesi gerekenler, konusunda en iyi uzmanlar tarafından tarafından 

kursiyerlere aktarılır. (https://rmhs.ku.edu.tr/) 

 Hayvan Deneyi Sertifikasyon Kursu: 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 biyogüvenlik 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. 

 Coursera Eğitim Programları: Koç Üniversitesinin dahil olduğu, dünya çapında birçok 

saygın eğitim kurumunu kapsayan, temel olarak online modüller ile eğitim olanağı sunan 

ve birçok kişisel gelişim parametresine (örneğin: ikinci yabancı dil, etkili konuşma vb.) 

hitab eden eğitim programı. (https://www.coursera.org/koc) 

4. ÖNERİLEN PROGRAMA ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI  

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Tıpta 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. 

 Kurum İngilizce yeterliliği konusunda kendi şartlarını uygulama hakkını elinde 

tutacaktır (Bkz Madde 9) 

5. PROGRAM KAPSAMINDA KLİNİK İÇİ VE DIŞI YAPILACAK ROTASYONLAR 

VE TOPLAM SÜRELERİ 

Tıpta uzmanlık programı kapsamında alınacak öğrencilerin eğitim programları 

Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Komisyonunun belirlemiş olduğu çekirdek eğitim 

programı esas alınarak düzenlenecektir (Ek 1,2). Buna bağlı olarak; 

https://rmhs.ku.edu.tr/
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a. Klinik içi rotasyonlar; 

 Enfeksiyon kontrolü 

 Mikrobiyoloji araştırma laboratuvarı 

 Mikrobiyoloji rutin tanı laboratuvarı 

 

b. Klinik dışı rotasyonlar; 

 Dahiliye 

 Göğüs Hastalıkları 

 Çocuk Hastalıkları 

 Radyoloji 

6. KÜTF İHKM AD TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI MÜFREDATI  

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İHKM AD Tıpta Uzmanlık  Programına, Tıpta Uzmanlık 

Tüzüğünde belirtilen, asistan tanımlamasına karşılık gelen ve Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda 

başarılı olarak ÖSYM tarafından Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan tıp fakültesi mezunları 

kabul edilmektedir. Bu program ilgili yönetmeliklerde belirtildiği üzere en az 5 yıl sürmektedir. 

Programa başlayacak adaylar yukarda belirtilen ingilizce yeterlilik gereklerini yerine 

getirmedikleri takdirde kurumun yapacağı ingilizce sınavına tabi tutulacak sınavda başarısız 

olunması halinde adaya 6 ay süre tanınacak, bu sürede İngilizce yeterliliğini belirtir 

sertifikasyon sahibi olması (örn. TOEFL) istenecek veya bu süre sonunda fakülte tarafından 

yapılan İngilizce sınavı tekrarlanacaktır.  

Yıllar bazında müfredatın temel ilkeleri Tablo 2 de gösterilmiştir. 

 

 

 
Uzmanlık 
Eğitimi ile ilgili 
akademik 
davranışsal ve 
hizmete yönelik 
beklentiler 

 

1 ve 2. Yıl 

 

3.Yıl 

Kıdemli Asistan 

              4. Yıl  

Başasistan 
5.Yıl 

Seminer,Bilimsel 

Toplantı 

Katılımı ile ilgili 

beklentiler 

 

 

 
Tıp Eğitimi 
katkısı 

 

- Seminerler,toplantılar 

ve olgu tartışmalarına 

katılmak,bu toplantılarda 

olgu sunmak ve ön teorik 

bilgi edinmek 

- Makale sunmak 

- Ulusal asistan eğitim 

programlarına katılım 

 

 

-Bedside 

 

 

-

Seminerler,toplantıl

ar ve olgu 

tartışmalarına 

katılmak, bu 

toplantılarda olgu 

sunmak ve ön teorik 

bilgi edinmek 

- Makale hazırlamak 

-Ulusal asistan 

eğitim 

programlarına 

 

-Seminerler,toplantılar 

ve olgu tartışmalarına 

katılmak,bu 

toplantılarda olgu 

sunmak ve ön teorik 

bilgi edinmek 

-Ulusal asistan eğitim 

programlarına katılım 

 

 

 

-Bedside,Poliklinik 

 

-Seminerler,toplantılar 

ve  olgu tartışmalarında 

yapılacak sunuları 

belirleyerek görev 

dağılımı yapmak  

-Ulusal asistan eğitim 

programlarına katılım 

 

 

 

-OSCE 
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Bilimsel 
Araştırma 
Beklentileri 

 

 

 

 

 

Rotasyonlar 

 

 

 

 

 

Kişisel Gelişim 
Beklentileri 

 

 

 

 

 

 

Enaz 1 araştırma projesi 

oluşturmak 

-RMHS katılım 

-2.yılın başında tez 

konusunun oluşturulması 

 

 

-İç Hastalıkları 

-Göğüs Hastalıkları 

-Radyoloji 

 

 

 

KOLT Eğitimleri 

Grant writing kursu 

RMHS  

Hayvan Deneyi 

Sertifikasyonları 

Cinsel Taciz Farkındalık 

Eğitimi 

İleri İngilizce 

katılım 

 

-Bedside , poliklinik 

 

 

 

 

-Ulusal kongrelere 

sunulu (min 2) 

katılım 

- Uluslararası 

kongrelere sunulu  

(min 1) katılım 

 

 
-Çocuk Hastalıkları 
 
 
 
 
 
 

OSCE Süpervizörlüğü, 

Öğrenci Sunularının 

organizasyonu  

 

-Ulusal kongrelere 

sunulu (min 2)  katılım 

-Uluslararası 

kongrelere sunulu 

(min 2) katılım 

 

 
 
Mikrobiyoloji 
Araştırma Rotasyonu 
 
 
 
 
 
Coursera Programları 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

-Ulusal ve uluslararası 

kongrelerine aktif olarak 

katılmak, sunumlar 

yapmak (min 2) 

 

 

 

Visiting resident 

ESCMID (European 

Society of Clinical 

Microbiology and 

Infectious Diseases)  
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Polikinik ve servis 
işleyişi  ilgili 
beklentiler 

-Yatan hastalardan anamnez 

almak, fizik muayene 

yapmak ve dosya düzenini 

eksiksiz sağlamak 

 

-Nöbette gerekli işleri 

yapmak ve nöbet 

devrederken nöbette 

gerçekleşen olaylar 

hakkında eksiksiz bilgi 

vermek 

 

-Öğretim üyeleri vizitlerine 

aktif olarak katılmak 

 

-Kıdemli asistan ve öğretim 

üyesi ile hasta bakmak 

Eğitim Yılına Özgü 

İlave Beklentiler 

 

-Poliklinikteki öğretim 

üyesi ile hasta bakmak 

 

-Konsultasyonlarda 

uzmana yardımcı 

olmak, hasta hazırlayıp 

danışmak 

Eğitim Yılına Özgü 

İlave Beklentiler 

 

-Tüm klinik 

dökümantasyonu gözden 

geçirmek ve tamamlamak  

 

-Başasistana vekalet 

etmek 

Eğitim Yılına Özgü İlave 

Beklentiler 

 

-Konsültasyonları yürütmek 

-İç ve dış Rotasyonları 

düzenlemek 

-Morbidite&Mortalite 

Toplantısı Olgularını 

seçmek ve sunmak 
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Gerçekleştirilmesi 

beklenen girişimler 

 

 

Dönem İçi ve  Sonu 

Değerlendirme 
 

-Mikroskopi 

-kültür değerlendirme 

 

 

 

OSCE kataloğu 
8-Servis ortamında 

davranış 

-Yıl içinde minimum 2 kez 

bölüm hocaları ve 

danışman öğretim üyesi ile 

360 derece değerlendirme 

 

-Lomber ponksiyon 

-Moleküler tanı 

yöntemleri 

 

 

OSCE kataloğu 
1-Kötü haber verilmesi 

6-Etkili sunum 

teknikleri 

-Yıl içinde minimum 2 

kez bölüm hocaları ve 

danışman öğretim 

üyesi ve tez sorumlusu 

ile  360 derece 

değerlendirme 

 

-Karaciğer biyopsisi 

-Kemik iliği biyopsisi 

 

 

 

OSCE katoloğu 
1-Makale yorumlama 
-Yıl içinde minimum 2 

kez bölüm hocaları 

,danışman öğretim üyesi 

ve tez sorumlusu  ile 360 

derece değerlendirme 

 
 

 

 

 

 

 

OSCE  Kataloğu 
4-Kompleks üroonkolojik 

olgular 

-Tez sunusu 

-Uzmanlık Sınavı 

-360 derece değerlendirme 

 

 

7. TOPLANTILAR 

Uzmanlık öğrencileri eğitim programı boyunca yapılacak rutin klinik içi ve klinikler arası 

toplantılara katılacak ve  aktif sunumlar yapacaktır. Toplantılar birçok farklı branşta 

klinisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Eğitim toplantıları programı aşağıdaki gibidir.  

 

a. Asistan eğitim toplantısı: (Her 15 günde bir kez, Salı, 17.00-18.00) 

Bu toplantıda asistanların sorunları, klinikle ilgili sorunlar ve eğitim değerlendirmeleri 

yapılmaktadır. Asistanların karneleri değerlendirilmekte ve dönemin planı yapılmaktadır. 

 

b. Bölüm içi seminerler: (Her 15 günde bir kez, Salı, 16.00-18.00) 

Her eğitim öğretim dönemi başında öğretim üyeleri tarafından seçilen konularda öğretim 

üyeleri, uzmanlar ve asistanlar yılda en az 2 adet seminer sunmaktadır 

 

c. Dergi kulübü: (Ayda bir kez, Cuma, 16.00-17.00 ) 

Bu toplantıda 2 asistan güncel ve günlük pratikte önemli olacak 2 yayını sunup bu yayınları 

yorumlayacaklardır ve yayınlar ile ilgili detaylar (metodoloji, bulgular vs.) öğretim üyeleri ve 

tıp fakültesi öğrencilerinin katılımı ile interaktif bir şekilde tartışılacaktır.  

 

d. Konuk konuşmacılar:  

-Pazartesi konferansları: Akademik dönem içinde her hafta pazartesi günü saat 18.00-

19.00‘da hastane yönetimince önceden belirlenmiş bir konuk konuşmacının medikal veya 

paramedikal bir konuda sunumu hastanede görevli tüm hekimlerin ortak katılımıyla 

gerçekleştirilir.   
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e. Araştırma toplantısı: (2 haftada bir, Salı, 14.00 -15.00) 

Anabilim Dalı’mızda yapılmakta olan ve gerçekleştirilecek olan araştırmalar, öğretim 

üyelerimizden ve asistanlardan eleştiri ve katkılar alınarak değerlendirilmektedir. Bu toplantıda 

ayrıca asistan tezleri de tartışılmaktadır. Yaklaşan kongre ve toplantılarda yapılacak sunumlar 

da bu ortamda tüm katılımcılar tarafından dinlenir ve değerlendirilir. 

 

f. Klinikler arası toplantılar (Konseyler):  

            Genel Mortalite ve Morbidite Toplantısı: Her 15 günde bir kez Çarşamba sabahları 

saat 07:30-8:30 da tüm bölümlerin ortak katılımıyla gerçekleşir. 

   

8. TEZ HAZIRLIĞI 

Her uzmanlık öğrencisi eğitiminin en geç ikinci yılı içerisinde bir tez konu başlığı belirler. Tez 

konusu daha önce sorulmamış bir soruya deneysel ya da klinik bir cevap aramak üzere hipotez 

geliştirmelidir. Bu hipotez bilimsel geçerliliği kanıtlanmış, etik kurallara uygun bir metodoloji 

ile sorgulanmalıdır.  

Tez, hazırlık aşamasında öğrencinin bilimsel kaynaklara ulaşabilme, rasyonel hipotez 

kurgulayabilme, bu hipotezi uygun modellerde sorgulayabilme ve sonuçları yeterli bilimsel 

zeminde değerlendirebilme ve tartışma yeteneğini ortaya koyabilmelidir. Anabilim Dalı 

akademik kurulunca belirlenen bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak belirlenir.  

 

9. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Uzmanlık öğrencilerinin başarıları; temel bilgi, hasta bakımı, profesyonellik, kişiler arası 

iletişim becerileri, sistem tabanlı uygulama ve uygulamaya dayalı öğrenme, bilimsel 

araştırmalar temelinde yıllık olarak değerlendirilir. Her yıl için öngörülen asistan karnesi (e 

logbook)  gereklilikleri ve sürekli gözlemlenen 360 derece  profesyonellik verileri (sağlık 

personeli, öğrenci, hasta geribildirimleri) programın bir bütün olarak başarı ile tamamlanması 

için kullanılacak ölçme ve değerlendirme metotlarıdır ve yıl sonu yapılacak peformans 

değerlendirmesinde göz önüne alınır.   

 

Tablo 2 360 DERECE PROFESYONELİZM DEĞERLENDİRMESİ 

Profesyonelizmin Bilişsel Bileşenleri 

 
1. Ders,seminer ve vaka tartışmaları ile teorik ve pratik bilginin 

sınanması  

2. Audit araçları kullanarak özdeğerlendirme  

3. Mesleki Yetkinliğin sınandığı yazılı ve sözlü sınavlar  

4. Dakiklik ve devam   

5. Uzmanlık öğrencisi portfolyosu (e logbook).  
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Profesyonelizmin Klinik Bileşenleri 

 
1. Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavlar (OSCEve diğer 

simüle durum değerlendirmeleri  

2.Mentör ve diğer öğretim üyelerinden geribildirimler  

3. Eksiklerin tesbit edilip düzeltildiği dosya değerlendirmeleri  

4. Grup tartışmaları ve klinik simüle olgu tartışmalarında 

oynanan roller  

5. Bilimsel yazı ve sunular 

5.Uzmanlik sınavı ve tez hazırlama 

 

Profesyonelizmin Tutum ve Davranış Bileşenleri 

 
1. Öğretim üyelerinin direk gözlemleri  

2. Mesleki mükemmellik ve eksiklerin belirlenmesine ait 

özdeğerlendirme araçları   

3. Hasta memnuniyet araştırmaları, diğer sağlık çalışanlarından 

alınan geribildirimler  

4. Global değerlendirme formları  

5. Kritik durum raporlama 

6. Gayrı profesyonel davranışların sürekliliği ile ilgili dikey 

gözlemleme   

 

 

 

UZMANLIK SINAVI VE TEZ : Bir öğrencinin uzmanlık eğitiminin başarı ile 

tamamlayabilmesi için; TUKMOS, İHKM Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatında belirtilen 

klinik yetkinlikleri ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İHKM Asistan Eğitim Programının 

gereklilikleri doğrultusunda edindiği diğer bütünleyici “yetkinlikleri” eş zamanlı ve başarılı 

şekilde kullanabiliyor olması gereklidir. Bu yeteneklerin sorgulanması amacıyla Dekanlık ve 

Anabilim Dalı akademik kurulu tarafından değerlendirme komitesi belirlenir. Kişi hazırladığı 

tezin değerlendirme sunumunu bu komiteye yaparak konuyu tartışmaya açar. Ardından tez 

savunmasına geçilerek sözlü değerlendirme yapılır ve kesin karara varılır. Tezi geçerli görülen 

uzman adayı bilim sınavına girer. Bilim sınavı uygulama, sözlü ve yazılı olarak üç aşamada 

tamamlanır. Uygulama sınavında aday, önceden uygun şekilde  hazırlanmış, onayı alınmış bir 

olguyu ameliyat eder. Yazılı ve sözlü sınavda ise jüri tarafından kendisine yöneltilen tüm alanı 

ilgilendiren soruları cevaplar.  

Tüm bu aşamaları başarı ile tamamlayan öğrencinin sınav sonuç belgeleri uzmanlık 

diplomasının hazırlanması için Sağlık Bakanlığı’na gönderilir. 

10. PROGRAMDA GÖREV ALACAK ÖĞRETİM ÜYELERİ 

Tablo 3: İHKM uzmanlık eğitimi  programında görev alacak öğretim üyeleri 

Öğretim 

Üyesinin Adı-

Soyadı 

Akademik 

Ünvanı 

Kadrosunun 

Bulunduğu Kurum 

ve Birim 

(Bölüm,Anabilim 

Dalı, vb) 

Çalışma 

Esasları 

(Tam veya 

Yarı 

Zamanlı) 

Başka Bir Lisansüstü 

Programda Görevli ise, 

Görevli Olduğu Program 

Adı 



 

 11 

Önder Ergönül Prof. Dr. Tıp Fakültesi Tam zamanlı  - 

Füsun Can Prof. Dr. Tıp Fakültesi Tam zamanlı - 

Birsen Çetin Prof. Dr. Tıp Fakültesi Tam zamanlı - 

Süda Tekin Doç. Dr. Tıp Fakültesi Tam zamanlı - 

Özlem Doğan Uz. Dr. Tıp Fakültesi Tam zamanlı - 

Mahir Kapmaz Uz. Dr. Tıp Fakültesi Tam zamanlı - 

Şiran Keske Uz. Dr. Tıp Fakültesi Yarı zamanlı Amerikan Hastanesi 

 

11. PROGRAMDA KULLANILACAK OLAN YATAKLI KURUM, 

LABORATUVARLAR VE ÖZELLİKLERİ  

Koç Üniversitesi Hastanesinin 2012 yılında temel atma töreni gerçekleştirilmiş, Eylül 2014’te 

projenin birinci etabı tamamlanmıştır. Bu etap bitiminde hastane, Kuzey Amerika 

standartlarında her biri 24 yatak kapasiteli 8 servis ile toplamda 192 tek kişilik hasta odası, 13 

ameliyathane, 55 yatak kapasiteli (16 genel, 16 çocuk, 8 kalp cerrahisi ve 15 yeni doğan) yoğun 

bakım ünitesi, 14 kemik iliği transplantasyon yatağı ve 49 yataklı anestezi girişim ve ameliyat 

öncesi ve sonrası bakım ünitesiyle hizmete açılmıştır. Poliklinikler 144 odada, acil servis 20 

gözlem odasında, girişimsel radyoloji 4 odada, kesitsel radyoloji 2 adet MR 2 adet tomografi 

cihazı ile, endoksopi toplam 5 odada 21 farklı cihaz ile hizmet vermektedir.  

İkinci etap inşaat süreci de Kasım 2014’te başlamış olup, 220.000 m2’lik kullanım alanlı 

kompleksin inşaatı tamamlanmıştır. Kampüs; hastane grubu, eğitim ve araştırma alanları, ileri 

düzey simülasyon ve uygulama merkezi, oditoryum, sınıflar ve sosyal alanları kapsayacak 

şekilde tasarlanmıştır. Bu bölüm de 2017 yılı itibari ile anarak kullanıma açılmıştır. İkinci etap 

içinde planlanan ek kullanım alanları da hesaba katıldığında araştırma için ayrılan laboratuvar 

alanı toplam 3102 m2’ye ulaşacaktır. Bu alanın 800 m2’si hastane içinde müstakil bir kat, 1242 

m2’si ise vivarium olarak tasarlanmıştır. İkinci etap içinde düzenlenecek olan simülasyon, sınav 

alanları tıpta uzmanlık öğrencisinin temel eğitimi ve de değerlendirilmesinde  aktif olarak 

kullanılacaktır.  

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müstakil bir kat (8. Kat) mikrobiyoloji araştırma 

laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Biyogüvenlik 2 ve biyogüvenlik 3 düzeyinde 

laboratuvarların yanısıra, tüberküloz araştırma laboratuvarı, mikoloji araştırma laboratuvarı ve 
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moleküler araştırma laboratuvarlarında ileri teknoloji ile araştırmalar yürütülmektedir. 

Uzmanlık öğrencileri tezlerini ve araştırma projelerini bu laboratuvarlarda 

gerçekleştireceklerdir.  

Gelişen Türkiye’nin gereksinimleri dünya standartlarında araştırma yapabilmek için temel bilim 

ve klinik araştırmaları geçişken bir biçimde yürütebilme ihtiyacını doğurmuştur. Bu amaçla Koç 

Üniversitesi 2015 yılında DPT destekli Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma 

Merkezi’ni (KUTTAM) kurmaya başlamıştır. Bu dev proje için toplam 33 milyon TL ön 

görülmüş ve bu bütçenin üçte ikisi (20 milyon TL) DPT tarafından 2016 itibari ile fonlanmıştır. 

Bu laboratuvalar, İHKM uzmanlık öğrencilerinin kullanımına açıktır.  

12. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN KULLANIMINA AÇIK TERMİNAL 

VE/VEYA KİŞİSEL BİLGİSAYAR SAYILARI VE BUNLARIN KULLANIMA AÇIK 

OLDUĞU SÜRE 

Öğrenciler günün her saatinde, 24 saat açık bilgisayar laboratuvarlarından, kütüphaneden ve 

kampüsün çeşitli yerlerine dağıtılmış 100 adet kablosuz ağ bağlantısıyla kolaylıkla yerel ağa 

erişebilmekte ve internet hizmetinden yararlanabilmektedir. Ağ merkezindeki sunucularda her 

öğrenci için 350 MB depolama alanı mevcuttur. 

Kullanıcıların baskı ihtiyaçları için kampüs genelinde 100’den fazla renkli/mono lazer yazıcı ve 

dijital fotokopi makinası bulunmaktadır. Fakülte binalarında çoğu 24 saat açık 20 bilgisayar 

laboratuvarında yüksek performanslı bilgisayarlar bulunmaktadır. Her türlü uygulama ve 

eğitime yönelik programlarla yüklü bu bilgisayarlar günün her saatinde öğrencilerin kullanımına 

açıktır. 

13. ÖNERİLEN PROGRAM İLE İLGİLİ OLARAK ÜNİVERSİTEMİZ 

KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN SÜREKLİ YAYINLARIN LİSTESİ   

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampusu merkezinde yer alan Suna Kıraç Kütüphanesi 8,500 

m2 alana ve 700 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Kütüphanede 200,000’e yakın basılı 

kaynak (kitap, tez vb.), 45,000 civarında diğer kaynak (slayt, video, DVD,CD vb.) 

bulunmaktadır. Ayrıca 36,000’i aşkın elektronik kitap, çok sayıda elektronik veri tabanı, dergi 

paketleri ve 53,000 civarında elektronik dergiye ulaşım imkanı vardır. 

Rumelifeneri Kampsünün  yanısıra Topkapı yerleşkesindeki Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Kütüphanesi, 300 metrekarelik alanda haftanın 6 günü, 96 kişilik oturma kapasitesiyle Koç 

Üniversitesi Hastanesi personeli ve Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü içerisinde 

bulunan akademik personel, idari personel ve öğrencilere hizmet vermektedir.  
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Kütüphanenin koleksiyonunda toplam 9264 adet materyalden 4826’sı sağlık bilimleri alanında 

olmak üzere basılı kitaplar, dergiler, kaynak kitaplar, CD, DVD v. b. gibi materyal 

bulunmaktadır.  Bunun yanında kütüphane yaklaşık 90.000 üzerinde elektronik kitap ve 64.000 

dergiye de elektronik olarak erişim sağlamaktadır. Bu elektronik yayınlar yaklaşık 8000’i tıp 

ve sağlık bilimleri alanındaki dergilerdir. Elektronik kitaplardan ise 15.000’i sağlık bilimleri 

alanındadır. Ayrıca kütüphanenin sağlık bilimleri alanında 40’a yakın veri tabanına da erişim 

aboneliği bulunmaktadır. Bütün bunlara ilaveten seçkin İHKM dergilerine erişim ve temel 

İHKM kitapları Üniversite Hastanesi kütüphanesinde yer alacaktır. 

14. DİĞER UNSURLAR 

 Önerilen program interdisipliner niteliktedir.  

 Üniversitede halen kapsamı bu programa yakın başka bir program yürütülmemektedir.  

 Bu program kapsamında kullanılacak alt yapı olanakları temel olarak Mühendislik, Tıp ve 

Fen Fakültelerindeki mevcut imkanlara dayalı olacaktır. Bu nedenle diğer uzmanlık 

eğitimi ve doktora programlarıyla kaynak paylaşımı açısından bir etkileşim söz konusu 

olmayacaktır.  

 Programın teorik ders ve pratik uygulamaları için ayrılan fiziki alanlar, donanım ve diğer 

kaynaklar yeterlidir.  

 Programın uygulanması üniversiteye öngörülenin dışında ek bir maliyet getirmeyecektir. 

 

 

 

 


