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I. RADYOLOJİ ANABİLİM DALI İLGİLİ GENEL BİLGİLER  

Klinik uygulama çerçevesinde, tıp fakültemiz bünyesinde anabilim dallarının yapılanması tamamlanmış, 
multidisipliner çalışma ve eğitim ortamı için gerekli tüm koşullar oluşturulmuştur.  
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı (AD) olarak amacımız; 21. yüzyılın güncel radyoloji 
sorunlarına ve radyolojiyi ilgilendiren meselelerine yönelik, bilimin yol göstericiliğinde, tıbbi çözümler 
üretebilen, ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla iletişim kurabilen, radyoloji alanındaki 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 radyoloji uzmanları yetiştirmektir. 
Bu amaçlar doğrultusunda yaptığımız planlamada Koç Üniversitesi Hastanesi içindeki radyoloji ile ilgili 
tüm birimler entegre edilmiş, misyonumuz  “hastalarımıza, radyolojinin bütün üst uzmanlık alanlarında, 
yenilikleri izlemek ve en yüksek standartlarda, insancıl, bilimsel ve etik hizmet sunmak” olarak 
belirlenmiştir.  
Radyoloji AD, Koç Üniversitesi Hastanesinde, bütün imkanlara sahip, tüm tıbbi girişimlerin yapılabildiği 
biriminde hizmet vermektedir.  

 
Koç Üniversitesi Radyoloji AD Makine Parkı: 

Tesis Cihaz Türü Marka Model 

Koç Üniversitesi Hastanesi MR BİYOPSİ PROSTAT SİSTEMİ INVIVO DYNACAD 

Koç Üniversitesi Hastanesi MAMOGRAFİ CİHAZI HOLOGIC FULL FIELD DIGITAL MAMOGRAPHY SYSTEM 

Koç Üniversitesi Hastanesi ULTRASON GE LOGIQ E9 

Koç Üniversitesi Hastanesi ULTRASON GE LOGIQ E9 

Koç Üniversitesi Hastanesi ULTRASON GE LOGIQ S8 

Koç Üniversitesi Hastanesi ULTRASON GE LOGIQ S8 

Koç Üniversitesi Hastanesi ULTRASON GE LOGIQ S8 

Koç Üniversitesi Hastanesi ULTRASON GE LOGIQ S8 

Koç Üniversitesi Hastanesi MR CİHAZI SIEMENS MAGNETOM AERA 

Koç Üniversitesi Hastanesi MR CİHAZI SIEMENS MAGNETOM AERA 

Koç Üniversitesi Hastanesi MR CİHAZI SIEMENS MAGNETOM SKYRA 

Koç Üniversitesi Hastanesi MEME BİYOPSİ SİSTEMİ HOLOGIC MULTICARE 

Koç Üniversitesi Hastanesi RÖNTGEN > DİREKT SIEMENS MULTIX FUSION 

Koç Üniversitesi Hastanesi RÖNTGEN > DİREKT SIEMENS MULTIX FUSION 

Koç Üniversitesi Hastanesi RÖNTGEN > DİREKT SIEMENS MULTIX FUSION 

Koç Üniversitesi Hastanesi BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) SIEMENS SOMATOM DEFINITION AS 
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Koç Üniversitesi Hastanesi BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) SIEMENS SOMATOM DEFINITION FLASH 

Koç Üniversitesi Hastanesi FUSION BIOPSY SYSTEM INVIVO URONAV 

Koç Üniversitesi Hastanesi RÖNTGEN > DİREKT SIEMENS YSIO 

Koç Üniversitesi Hastanesi ANJIOGRAFI BI-PLAN PHILIPS ALLURA XPER 

Koç Üniversitesi Hastanesi ANJIOGRAFI MONOPLAN PHILIPS ALLURA XPER 

 
Park ihtiyaçlar nezdinde hemen her yıl yenilenmekte, ihtiyaç duyulan ek kapasite ve yeni teknolojiler 
bölüme kazandırılmaktadır. 
 
A. Programda Görev Alacak Öğretim Üyeleri  
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD akademik kadrosu 9 öğretim üyesi  ve  11 uzman radyologdan 
oluşmaktadır. Öğretim üyeleri aşağıda liste halinde sıralanmıştır (alfabetik sırayla).  
Prof. Dr. Barbaros Çil 
Prof. Dr. Bengi Gürses 
Prof. Dr. Çetin Atasoy 
Dr. Öğr. Üyesi Emre Altınmakas 
Doç. Dr. İrfan Çelebi 
Prof. Dr. İzzet Rozanes  
Prof. Dr. Kubilay Aydın 
Prof. Dr.Levent Oğuzkurt 
Prof. Dr. Sergin Akpek 
Uzm. Dr. Serhat Aygün 
 
B. Anabilim Dalında Düzenlenen Toplantılar 
Anabilim Dalımızda Radyoloji’nin tüm üst uzmanlık alanlarında kaliteli hizmet vermeye çalışılırken,  
disiplin içi ve multidisipliner yaklaşımla her alanda yapılacak işbirliğinin önemi gözönüne alınarak 
disiplinler arası rutin toplantılar düzenlenmekte ve planlanmaktadır.  
Bu toplantılar aşağıda yer almaktadır:  
 

Üroloji Pazartesi  07:30 - 09:00 

Gastrointestinal Kanser Sistemleri Salı 07:30 

Meme Cerrahisi Salı 13:00 - 14:00 

Tiroid hastalıkları ve Endokrinoloji Salı 16:00 - 17:00 

Pediatri  Bazı Salı günleri 08:00 

Pediatrik Nefroüroloji 2 haftada bir Salı 12:00 

Pediatrik tümörler  2 haftada bir Salı 16:00 

Epilepsi 2 haftada bir Salı 13:00 

Mortalite 2 haftada bir Çarşamba 07:30 - 08:30 

Radyoloji Bölüm Toplantısı  2 haftada bir Çarşamba 07:30 

Dahiliye  Çarşamba  13:15 

Karaciğer Nakli  Çarşamba   11:00 

Multidisipliner Kanser Toplantısı Perşembe 07:30 - 09:30 

Pediatri  Perşembe 08:00 

Nöroloji  Perşembe 13:30 
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Böbrek Nakli  Perşembe 15:00 

Hipofiz  Perşembe 16:00 

Tiroid Araştırma Perşembe 08:00 

Gastrointestinal Kanser Sistemleri Her Hafta Cuma 13:30 - 15:00 

Nöroloji – Nöroradyoloji  Her Hafta Perşembe 13:00 – 15:00 

Pediatri Araştırma Her Hafta Cuma 15:00 

 
Konuk Konuşmacılar:  
Pazartesi konferansları: Akademik dönem içinde her hafta pazartesi günü saat 18.00-19.00 saatleri 
arasında hastane yönetimince önceden belirlenmiş bir konuk konuşmacının medikal veya paramedikal 
bir konuda sunumu hastanede görevli tüm hekimlerin ortak katılımıyla gerçekleştirilir.  
 
II. PROGRAMIN HEDEFLERİ  

 Güçlü iletişim, yönetim, akademik gelişim, eleştirel düşünme, problem çözme becerisine sahip, 
takım çalışmasına yatkın, etik değerlere bağlı, tıp fakültesinde edindiği profesyonelizm bilincini 
profesyonel ortama taşıyan ve bu ortamda geliştiren bir uzman hekim olarak yetişmek. 

 Hasta bakımının geliştirilmesi, yeni tedavilerin ve teknolojilerin keşfi, uygulanması ve 
değerlendirilmesi yoluyla radyoloji biliminin ilerlemesine katkıda bulunmak için donatılmak, 
temel bilim araştırmalarına yönlenmek. 

 Motive, kendine güvenen, klinik yetkinlik ve beceri olarak üst düzeyde ve tek başına bir radyoloji 
kliniğini sevk ve idare edebilecek becerilere sahip olmak. 

 Uzmanlık alanı ile ilgili olarak, sağlık hizmetinin en uygun şekilde yürütülmesi için sağlık ekibi 
içinde yer alıp meslektaşları ve diğer ilgili görevliler ile beraber etkili ve uygun biçimde çalışıp 
gerektiğinde kolaylaştırıcı, sorun çözücü ve geliştirici rol üstlenmek. 

 Meslek yaşamında karşılaşabileceği sorunların çözümü için analitik düşünüp, karar verme 
süreçlerinde kanıta dayalı tıp uygulamalarının da rehberliğinde birey ve toplum sağlığının 
korunması ve geliştirilmesine katkı yapmak. 

 Bilgiye ulaşma beceri ve alışkanlığını kazanmış olarak, radyoloji alanındaki tüm bilgi ve 
becerilerini “yaşam boyu öğrenme” ilkeleri çerçevesinde sürekli güncellemek ve uygulamalarına 
yansıtabilmek. 

 Çalışma ortamındaki süreçlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde, önceliklerin 
belirlenmesi, uygun kaynakların sağlanması ve kullanılmasında yöneticilik yapmak ve rol model 
olmak. 
 

III. PROGRAMIN  AMAÇLARI 
Her yaşta gelişebilecek sağlık sorunlarına tıbbi görüntüleme yöntemleri kullanarak tanı koyabilmek ve 
tedavi edebilmek için gereken yetkinlikleri uzmanlık öğrencilerinin kazanmalarını sağlamaktır. Bu 
amaçla, kanıta dayalı tıp, iyi hekimlik ilkeleri ve uluslararası standartlar temel alınmalı, uzmanlık 
öğrencilerinin bu alanlarda yaşam boyu öğrenme, motivasyon, alışkanlık, davranış ve tutum kazanması 
hedeflenmelidir. 
 
A. Genel Amaçlar 
Radyoloji uzmanlık eğitimini tamamlayan uzmanlık öğrencilerinin aşağıdaki yeterlik ve yetkinliklere 
sahip olmaları hedeflenmiştir: Klinik radyoloji pratiğini tek başına, konsültan düzeyinde ve uluslararası 
standartlara uygun yürütebilmek için gerekli ve yeterli bilgi ve becerileri kazanmış olmak, Uzmanlık 
alanı ile ilgili olarak, sağlık hizmetinin en uygun şekilde yürütülmesi için sağlık ekibi içinde yer alıp 
meslektaşları ve diğer ilgili görevliler ile beraber etkili ve uygun biçimde çalışıp gerektiğinde 
kolaylaştırıcı, sorun çözücü ve geliştirici rol üstlenmek, Meslek yaşamında karşılaşabileceği sorunların 
çözümü için analitik düşünüp, karar verme süreçlerinde kanıta dayalı tıp uygulamalarının da 
rehberliğinde birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı yapmak, alanındaki 
uygulamaların, kanıta dayalı tıp zemininde, eşitlik ilkesini gözeterek, etik değerler çerçevesinde ve 
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bireye/topluma zarar vermeden, toplum yararına yürütülmesini savunmak, mesleksel görev ve 
sorumluluklarını, insani değerler ve etik ilkeleri ön planda tutarak gerçekleştirmek, alanı ile ilgili bilgi, 
sorun, çözüm önerileri ve beklentilerini, tüm paydaşlara sözlü, sözsüz ve yazılı olarak etkin biçimde 
aktarabilmek, çalışma ortamındaki süreçlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde, 
önceliklerin belirlenmesi, uygun kaynakların sağlanması ve kullanılmasında yöneticilik yapmak ve rol 
model olmak, bilgiye ulaşma beceri ve alışkanlığını kazanmış olarak, radyoloji alanındaki tüm bilgi ve 
becerilerini “yaşam boyu öğrenme” ilkeleri çerçevesinde sürekli güncellemek ve uygulamalarına 
yansıtabilmek. 
Radyoloji Programına giren asistan aşağıda sıralanan radyoloji üst uzmanlık alanlarında rotasyon 
yaparak eğitim görecektir.  

 Nöroradyoloji  

 Kas-iskelet radyolojisi    

 Kardiyovasküler radyoloji     

 Girişimsel radyoloji    

 Toraks radyolojisi 

 Meme radyolojisi   

 Abdomen radyolojisi   

 Baş-boyun radyolojisi    

 Acil radyoloji  
Rotasyonların kliniğin ihtiyaç ve imkanlarının el verdiği sürece 2 ayrı periodda iki kez tekrarlanması, tüm 
rotasyonlarının tamamlandığı birinci periodun bitiminde sınav yapılması, sınavın başarı ile verilmesi 
sonrası asistanın kıdamli asistan ünvanı ile klinik içinde yetki ve sorumluluklarının arttırılması ön 
görülmüştür. Eğitimin son yılı baş asistan ünvanı ile araştırma ve tez çalışmaları, dış rotasyonlar ve 
kliniğin programı ve imkanları el verdiği sürece uzmanlık öğrencisinin ilgi alanlarında çalışmalara 
ayrılmıştır. 
 
B. Bir hizmet sunucusu olarak; 

 Yetkin, etik ve hasta merkezli tıbbi bakım sağlamak,  

 Bir radyolojii hastasını eksiksiz ve uygun biçimde, holistik bakış açısı ile değerlendirebilmek,  

 Güncel ve doğru tanı-tedavi uygulamalarına ilişkin üst düzey klinik bilgi, beceri ve tutum  
sergilemek ve sürdürmek,   

 Diğer uzmanlık alanları ile  hasta yararına olacak ve en uygun biçimde ilişkiye geçmek. 
 
C. Bir iletişimci olarak;   

 Hasta ve hasta yakınları ile uyumlu, güvenli ve etik ilişkiler geliştirmek,  

 Hasta ve hasta yakınları, meslektaşlar ve diğer profesyonellerin konuya ilişkin bilgi ve bakış 
açılarını doğru bir şekilde ortaya çıkarmak ve sentezlemek,  

 Hasta bakımını ilgilendiren ya da başka bir tıbbi konuda gerekli bilgi ve açıklamaları hastalara, 
ailelere, meslektaşlarına ve diğer profesyonellere doğru ve yetkin biçimde yazılı ve sözlü  
aktarabilmek,  

 Hasta, aile ve diğer paydaşlar ile bir tedavi planı geliştirmek üzere  konular, sorunlar ve planlarla 
ilgili ortak bir anlayışın oluşmasına katkıda bulunmak,  

 Kriz yönetebilmek. 
 
D. Bir yönetici olarak; 

 Sağlık kuruluşlarının ve sistemlerinin kalite gelişimine katkıda bulunan etkinliklere katılmak,  

 Klinik hizmet ve kariyerini etkili olarak yönetmek,  

 Sınırlı kaynakların optimal kullanımını sağlamak,  

 Uygun görülecek  idari görevlerde yer almak ve liderlik rolünde bulunmak. 
 
E. Bir sağlık savunucusu olarak; 

 Hasta bakımının bir parçası olarak hastanın bireysel sağlık ihtiyaç ve sorunlarına cevap vermek,  

 Hizmet verdiği toplumun sağlık ihtiyaçlarına cevap vermek, sağlığın belirleyicilerini tanımlamak,  
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 Bireyin, toplulukların ve toplumların sağlığını geliştirmek. 
 
F. Bir öğrenci ve eğitimci olarak; 

 Sürekli öğrenme yoluyla mesleki faaliyetleri sürdürmek ve geliştirmek, günceli takip etmek,   

 Tıbbi bilgiyi ve kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirebilmek ve bunu uygun şekilde pratikte 
uygulayabilmek,  

 Hastaların, ailelerin, öğrencilerin, diğer sağlık profesyonellerin ve halkın tüm kesimlerinin  gerekeni 
öğrenmesine katkıda bulunmak, 

 Yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması döngüsüne katkıda bulunmak, bildiğini 
paylaşmak, öğretirken öğrenmek, kimden olursa olsun sürekli öğrenmeye açık olmak.  

 
G. Bir ekip üyesi olarak; 

 Sağlık hizmeti sunan disiplinler arası bir ekibe etkin ve uygun bir şekilde katılmak,  

 Mesleki çatışmaları önlemek ve çözmek için diğer sağlık profesyonelleriyle etkili bir şekilde birlikte 
çalışmak,  

 Koç Üniversitesi ve KÜTF nin “code of conduct” talimatları ile tam bir uyum içinde hareket etmek. 
 
H. Bir değer ve sorumluluk sahibi kişi olarak; 

 Etik davranış ile hastalarına, mesleğine ve topluma bağlılık göstermek,  

 Mesleğe yönelik yönetmeliklere uygun davranış ile hastalarına, mesleğine ve topluma bağlılık 
göstermek,  

 Hekim sağlığı ve sürdürülebilir bir meslek hayatına bağlılık göstermek. 
  

Uzmanlık öğrencilerinin başarı durumları; temel bilgi, hasta bakımı, profesyonellik, kişiler arası iletişim 
becerileri ve uygulamaya dayalı öğrenme temelinde değerlendirilir. 
 
IV. YÜRÜTÜCÜ KOMİSYON  

Uzmanlık eğitiminden tüm öğretim üyeleri ve uzmanlar sorumlu olmakla birlikte, eğitim programı AD 
Başkanının başkanı olduğu ve seçtiği uzmanlık eğitimi komisyonu tarafından hazırlanır ve denetlenir. Bu 
komisyonda profesör, doçent ve uzmanlar bulunur. Asistan ve uzman temsilcileri de bu komisyonun 
toplantılarına katılarak asistanların görüşünü sunar.  
 
V. KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANA BİLİM DALI TIPTA UZMANLIK PROGRAMI 

FARKLILIKLARI 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Uzmanlık Programının içeriği Tıpta Uzmanlık Komisyonu 
(TUK), Çekirdek Eğitim Programında (ÇEP) ve Türk Radyoloji Yeterlilik Kurulu uzmanlik eğitim programı 
müfredat gerekliliklerine uygun olarak planlanmıştır. Ulusal ÇEP’te yer alan gerek ve yeterli koşullar 
sağlandıktan sonra,  ÇEP dışında kalan, diğer yurt içi ve yurt dışı programlardan farklılıklar yaratabilecek 
unsurlar ile zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu zenginlikler 3 başlık altında toplanabilir: 

  A- Müfredat zenginleştirici unsurlar 
  B- Bilim insanı ve eğitici olarak kişisel gelişim unsurları  
  C- Bütünleşik tıpta uzmanlık / Doktora programı 
 

A-Müfredat Zenginleşirici Unsurlar 
 
Seçmeli Rotasyon: KÜTF Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencileri zorunlu rotasyonlarının yanı sıra, 
1 ay boyunca, tercihen Koç Üniversitesi Hastanesinde eğitimlerinin uygun bir döneminde ilgi 
alanlarındaki klinik alanlardan bir tanesinde seçmeli rotasyon yapabilirler.  
 
Ziyaretçi Asistan / Visiting Resident Programı: Uzmanlık öğrencisi eğitiminin son yılında istediği 
takdirde ve Anabilim Dalı’nın da uygunluk vermesi koşulu ile bir başka akademik radyoloji merkezinin 
işleyişini izlemek amaçlı 1 ay süre ile izinli sayılabilir.  
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Türk Radyoloji Yeterlik Sınavı: Eğitimin son yılında uzmanlık öğrencisinin Türk Radyoloji Yeterlik Sınavı 
Kuramsal Aşamasına katılması teşvik edilir. Uzmanlık öğrencileri başarılı olmaları halinde, uzman 
radyolog olduktan sonra, kuramsal başarı gösterdikleri sınavı izleyen 3 beceri sınavından birini geçip, 
yeterlik belgesi sahibi olabilmektedirler. Koç Radyoloji Anabilim dalı Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu, 
yeterlik sınavı kuramsal aşamasının öğrencilere mesleki gelişimleri açısından iyi bir geribildirim 
sağladığı görüşünde olup, son yıl öğrencilerinin bu aşamaya girmelerini önermektedir. Uzmanlık 
öğrencisinin Bundan sonra ise European Diploma in Radiology (EDIR) - Avrupa Radyoloji Yeterlilik 
Kurulu) Board sınavına girmesi teşvik edilir. Koç Uzmanlık Öğrencisinin uluslararası alanda, travelling 
fellow, European fellow veya visiting fellow olarak, yoluna devam ettirilmesi özendirilecektir.   
 
Uzmanlık Öğrencisi El Kitabı: Radyoloji uzmanlık öğrencileri, ihtisas süreleri boyunca, kendilerine 
uzmanlık eğitimlerinin başlangıcında teslim edilecek olan ve Koç Üniversitesi, Koç Üniversitesi 
Hastanesi ve KÜTF Radyolojii Anabilim Dalı hakkındaki genel bilgileri, ihtisas süresince ulaşılması 
gereken öğrenim hedeflerini ve kazanılması gereken yetkinlik unsurlarını içeren el kitabını referans 
olarak kullanacaktır. Böylelikle; kendi gelişimini ve edindiği bilgi-beceri düzeyini içinde bulunduğu 
dönemin gerektirdikleri açısından mukayese edebilecek ve eksik yönlerini geliştirme konusunda daha 
hassas davranabilecektir. 
 
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  
Radyoloji Uzmanlık Öğrencisi, dilediği takdirde ve Anabilim Dalının onayladığı koşullar dahilinde, 
aşağıda sıralanmış olan ve Koç Üniversitesinin lisans ve lisansüstü 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, sınav hazırlığı, powerpoint 
kullanarak sunum hazırlama, İngilizce konuşmada akıcılığı sağlamak için konuşma grupları.  
 
İngilizce: Koç Üniversitesi Radyoloji uzmanlık öğrencisi olmayı hak eden uzmanlık öğrencisinin İngilizce 
düzeyine göre İngilizcesini geliştirmek üzere destek olunacaktır.  
 
Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi: Kişilik / ilgi envanterlerinin uygulanması ve kariyer odaklı 
yorumlanması, genel kariyer danışmanlığı, yüksek lisans ve doktora süreci planlama, özgeçmiş, kapak 
yazısı ve niyet mektubu gözden geçirme, mülakata hazırlık, kısa sorular için walk-in görüşmeler. 
 
“Research Methodology and Ethics in Health Sciences” Eğitim Programı: Harvard Üniversitesi, İl Sağlık 
Müdürlüğü ve Koç Üniversitesinin ortak organizasyonu olarak her yaz döneminde gerçekleştirilir ve 2 
hafta boyunca devam eder. Bilimsel program kapsamında sağlık bilimleri ile ilgili araştırmalar yaparken 
araştırma metodolojileri ve temel etik unsurlar hakkında bilinmesi gerekenler, saygın bir fakülte 
tarafından kursiyerlere aktarılır. (https://rmhs.ku.edu.tr/) 
 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Araştırma Günleri: Tıp Fakültesi öğrencilerinin, öğretim 
üyelerinin mentörlüğünde 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 program.  
 
Hayvan Deneyi Sertifikasyon Kursu: Koç Üniversitesi, ABD’de Miami Üniversitesinde yerleşik bulunan 
Uluslararası CITI (Collaborative Institutional Training Initiative) Eğitim Programına üyedir. İnsan ve 

https://rmhs.ku.edu.tr/
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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.  
1. Eğiticilerin Eğitimi: Öğretim üyelerine yönelik düzenlenen ve müfredat kapsamındaki teorik/pratik 

bilginin öğrenciye nasıl aktarılması (öğrenim hedefi 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 programı.  

2. KEYPS (Müfredat Yönetim Sistemi) Eğitimi: Tıp fakültesi öğrencilerine anlatılacak derslerin 
öğrenim hedefleri ve bu temelde oluşturulmuş olması gereken ders içeriği ve yazılı/sözlü sınav 
sorularının tamamını kapsayan web-tabanlı yazılım programı’nın (KEYPS) eğitimi. Her öğretim 
üyesi, kendi sorumluluğundaki dersler ile ilgili içeriği KEYPS veri tabanına işlemek/kaydetmek ile 
görevlendirilmiş durumdadır. 

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

 
C- Bütünleşik Tıpta Uzmanlık / Doktora Programı  
Koç Üniversitesinin MD/PhD programında da görüleceği üzere uzmanlık öğrencilerine sağlayacağı en 
önemli zenginlik ve dolayısı ile program farklılığı, arzu eden uzmanlık öğrencilerine (uygun süre ile 
uzatılmış) eğitim sürelerine entegre edilmiş olan programlardan birisini tamamlayarak doktora (PhD) 
yapma imkanının verilmiş olmasıdır. Koç Üniversitesi tarafından şu anda yürütülen doktora eğitim 
programları içinde açılacak uzmanlık eğitim programı ile işbirliği içinde olanlar aşağıda sıralanmıştır: 

 Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik Doktora Program  

 Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı  

 Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora Programı  

 Biyomekanik Doktora Programı  

 Nörobilim Doktora Programı 
Önerilen program yukarıda sıralanan Doktora programları ile bütünlük içinde olup bu alanlardaki  bilim 
insanlarıyla yakın işbirliği öngörmektedir. 
 

VI. YURTİÇİ ve YURT DIŞI ÖRNEKLER 
 
Türk radyoloji yeterlilik kurulu uzmanlık eğitimi programı  
http://www.turkrad.org.tr 
 
European Society of Radiology, European Curriculum for radiology. 
http://www.myesr.com 
 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
(http://istanbultip.istanbul.edu.tr/uzmanlik-egitimi-ve-esyetkilendirme-kurulu-ueek/)  
 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  
(http://cerrahpasa.istanbul.edu.tr/tuek/)  
 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(http://www.tip.hacettepe.edu.tr/egitim/egitim_programlari.php)  
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(http://tip.deu.edu.tr/tr/ilgili-yasalar/) 

 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(http://www.med.ege.edu.tr/d-1622/uzmanlik_egitimi.html)  

https://www.coursera.org/koc)
http://www.turkrad.org.tr/
http://www.myesr.com/
http://istanbultip.istanbul.edu.tr/uzmanlik-egitimi-ve-esyetkilendirme-kurulu-ueek/)
http://cerrahpasa.istanbul.edu.tr/tuek/)
http://www.tip.hacettepe.edu.tr/egitim/egitim_programlari.php)
http://tip.deu.edu.tr/tr/ilgili-yasalar/)
http://www.med.ege.edu.tr/d-1622/uzmanlik_egitimi.html)
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VII. ÖNERİLEN UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMININ İLİŞKİLİ OLDUĞU SAĞLIK VE FEN BİLİMLERİ  

 
Temel Tıp Bilimleri:  

 Anatomi 

 Biyokimya 

 Biyomateryaller 

 Biyomekanik  

 Farmakoloji  

 Fizyoloji  

 Histoloji & Embriyoloji 

 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 

 Moleküler Biyoloji ve Genetik 

 Patoloji 
 
Dahili Tıp Bilimleri: 

 Acil Tıp 

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

 Deniz ve Sualtı Hekimliği 

 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 

 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

 Geriatri 

 Halk Sağlığı 

 Medikal Onkoloji 

 Nöroloji 

 Nükleer Tıp 

 Pediatrik Onkoloji 

 Radyasyon Onkolojisi 

 Radyoloji  

 Romatoloji  

 Tıbbi Genetik 
 
Cerrahi Tıp Birimleri: 

 Anesteziyoloji Reanimasyon 

 Genel Cerrahi 

 Kalp Damar Cerrahisi 

 Nöroşirurji  

 Pediatrik Cerrahi 

 Plastik-Rekonstrüktif-Estetik Cerrahi  

 Spor Hekimliği 
 
Diğer Bilimler: 

 Matematik 

 Kimya 

 Fizik 

 Kimya Mühendisliği 

 Biyoloji Mühendisliği 

 Makine Mühendisliği 

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

 Bilgisayar Mühendisliği 

 Doktora Programı ile ilişkili olan diğer tüm alanlar  
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       VIII. AÇILMASI ÖNERİLEN PROGRAMA ÖĞRENCİ TALEBİ İLE İLGİLİ TAHMİNİ BİLGİLER  
Her yıl belirlenen sabit bir sayıda asistan alınması programın işlerliği açısından önemlidir.  
Radyoloji Tıpta Uzmanlık Eğitimine başlayacak tahmini öğrenci sayıları:  
 

  
Programa Başlayacak Öğrenci Sayıları Toplam Öğrenci 

Sayısı Güz İlkbahar 

1. Yıl 2 0 2 

2. Yıl 2 0 2 

3. Yıl 2 0 2 

4. Yıl 2 0 2 

5. Yıl 2 0 2 

Genel Toplam 10 

   
       
  IX. EĞİTİM PROGRAMI VE ROTASYONLAR  
KÜTF Radyoloji Ana Dal Uzmanlık Eğitim Programı, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun gerekli 
gördüğü ve Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) - Radyolojii 
Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı’na ait tüm yeterlilik şartlarına, Türk Radyoloji yeterlilik kurulu uzmanlık 
eğitim programı şartlarına, Avrupa Radyoloji Derneği eğitim programına (European trainig curriculum for 
radiology) gibi kurumların uzmanlık eğitim standartları ile anabilim dalı üyelerinin başka akademik 
kurumlarda geçen uzun eğitimcilik yılları sırasında oluşturduğu deneyim birikimine göre planlanmıştır. 
Eğitimle ilgili temel çerçeve ve ilkeler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

1. Eğitim programına merkezi olarak tıpta uzmanlık sınavını kazanan ve/veya yatay geçiş 
mevzuatı çerçevesinde bölümümüzü tercih eden tıp fakültesi mezunları başlayabilir. 

2. Uzmanlık eğitimi programına yeni başlayan her öğrenci için bir “uyum programı” uygulanır. 
Bu uyum programının süresi 2-4 haftadır ve esas olarak 15 şer gün olmak üzere iki ayrı 
bölümden oluşur. Birincisi Koç Üniversitesi Hastenesine uyum, ikincisi ise Radyoloji AD’ye 
uyumdur.  

a. Koç Üniversitesi Hastenesine uyum 
i. Dekanlık ve Başhekimliğin programları doğrultusunda sadece Radyoloji 

uzmanlık öğrencisi olmaya hak kazanan doktorlar değil, tüm uzmanlık 
öğrencileri ortak bir uyum sürecinden geçecektir. Bu uyum süreci 15 gün 
sürecektir. 

ii. Bu dönemde simülasyon merkezi kullanılarak klinik beceriler eşitlenecektir. 
iii. Rumeli Feneri Kampüsü bu süreçte tanıtılacaktır 

b. Radyoloji AD’ye uyum  
i. Radyoloji Kliniği öğretim üyeleri, uzmanlar, teknisyenler, hemşireler ve 

diğer personel ile tanışma  
ii. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Radyoloji Kliniğinin genel işleyişi ve  idari 

kurallar  
iii. İletişim becerisi kazandırma (raporlama ve PACS sistemleri) 
iv. Tüm Bilim Dallarında  genel yaklaşım ilkeleri  

3. Eğitim süresi 5 yıldır. 
4. Uzmanlık öğrencisi bu sürenin 2 ayını Nükleer Tıp rotasyonunda geçirecektir.   
5. Rotasyonların süre hesabı yapılırken yıllık izinler için 4 ay ayrılacaktır. 
6. Kalan sürede eğitim programına katılan uzmanlık öğrencisi aşağıda sıralanan radyoloji üst 

uzmanlık alanlarında rotasyon yaparak eğitim görecektir.  
a. Nöroradyoloji 
b. Kas iskelet radyolojisi 
c. Kardiyovasküler radyoloji 
d. Girişimsel radyoloji 
e. Toraks radyolojisi 
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f. Meme radyolojisi 
g. Abdomen radyolojisi 
h. Baş-boyun radyolojisi 

7. Yıllık izin süreleri ve 2 aylık Nükleer Tıp rotasyonu süresi çıkarıldıktan sonra kalan 54 ay 
yukarıda sıralanan 8 üst uzmanlık alanına bölünecektir. 

8. Rotasyonların kliniğin ihtiyaç ve imkanlarının el verdiği sürece 2 ayrı periodda iki kez  
tekrarlanması (ör:2x3 er ay) , tüm rotasyonlarının tamamlandığı birinci periodun bitiminde 
sınav yapılması, sınavın başarı ile verilmesi sonrası asistanın kıdamli asistan ünvanı ile klinik 
içinde yetki ve sorumluluklarının arttırılması ön görülmüştür. Sınav Anabilim Dalı tarafından 
oluşturulan bir komisyon tarafından 2. Yılın sonunda uygulanır. Mini bir uzmanlık sınavı 
şeklinde tasarlanacaktır.  Bilgi ve beceri ölçen teorik ve pratik bölümleri mevcut olacaktır. 
Amaç bir üst kıdemin gerektirdiği endikasyon, teknik bilgi, tanı, ayırıcı tanı bilgi ve 
becerilerini değerlendirmektir.  

9. Sınavın başarıyla verilmesini takiben 3 ay içinde adayın tez hocası ve tez konusu belirlenir. 
10. Adayın Türk Radyoloji derneğinin düzenlediği eğitim programlarına katılması teşvik edilir 

(ör: Kış okulu, aylık toplantılar, yıllık kongreler vs). 
11. Bunların yanı sıra eğitim programının ilk yıllarında, tez çalışmalarına başlanmadan önce  

uzmanlık öğrencisinin “Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Yöntemleri ve Etik 
Kursu”nu alması sağlanacaktır. 

12. Uzmanlık öğrencilerinin isteğine bağlı olarak aşağıdaki kurs, seminer ve sertifika 
programlarına katılımı özendirilecektir. 

o KOLT : Sunu, iletişim becerileri 
o KU Kariyer Gelişim Merkezi Kurs/Seminerleri  
o KU Tıp Fakültesi Öğrenci Araştırma Günleri 
o Hayvan Araştırmaları Sertifika Programı 
o Eğiticilerin Eğitimi,TT Webcast 
o KEYPS Eğitimi Webcast 

13. Eğitim Programı karnede belirtilen etkinliklerin yerine getirilme durumuna göre 
değerlendirilecektir.  

14. Aşağıdaki şekilde müfredat haritası oluşturulacaktır.  
o İlk 2 yıl kıdemsiz uzmanlık öğrencisi olarak rotasyonlarda çalışılacaktır.  
o İkinci 2 yıl kıdemli uzmanlık öğrencis olarak rotasyonlarda çaılışılacaktır.  
o Son yıl uzman adayı (başasistan) olarak dış rotasyonlar tamamlanacak, tez ve 

araştırma çalışmalarına ağırlık verilecektir. Kalan sürede rotasyonları belirlemede 
adayın ilgi alanları ve tercihleri de dikkate alınacaktır. 

o  
X. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  
Uzmanlık öğrencilerinin başarıları; temel bilgi, hasta bakımı, profesyonellik, kişiler arası iletişim 
becerileri, sistem tabanlı uygulama ve uygulamaya dayalı öğrenme temelinde her rotasyonun sonunda 
ve yıllık olarak değerlendirilir. 360 derece değerlendirmeler dahil, klinik ve girişimsel yetkinliklerin yanı 
sıra programın bir bütün olarak başarı ile tamamlanması için kullanılacak değerlendirmelerde başarılı 
olmak bir sonraki müfredat basamağına geçebilmek için ön koşuldur.  Daha önce belirtildiği üzere, tüm 
rotasyonlar 3’er aylık sürelerle tamamlandıktan sonra klinik içi sınav yapılarak üst kıdeme geçiş sağlanır. 
360 derece değerlendirme prensibi doğrultusunda; iletişimde bulunulan hekim, kat ve ameliyathane 
hemşireleri ve diğer servislerde çalışanlar bu süreçte yer alırlar. Tüm değerlendirmeler, program 
direktörü ile uzmanlık öğrencisi arasında yapılan periyodik görüşmelerde gözden geçirilir.  
 
Bir öğrencinin uzmanlık eğitiminin başarı ile tamamlayabilmesi için; Radyoloji Ana Dal Uzmanlık 
Öğrencisi Karnesi’nde belirtilen klinik yetkinlikleri ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Eğitim 
Programının gereklilikleri doğrultusunda edindiği diğer bütünleyici “yetkinlikleri” eş zamanlı ve başarılı 
şekilde kullanabiliyor olması gereklidir. Bu yeteneklerin değerlendirilmesi bölümdeki eğitim sorumlusu 
ve ilgili öğretim üyeleri tarafından yapılır ve belgelenir.  
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Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzmanlık eğitimi sırasında tez yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Tezi 
kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başarıyla tamamlayan, uzmanlık eğitimi 
karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının tamamlandığı ilgili program yöneticisi 
tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanır ve 
dekanlık ve AD akademik kurulu tarafından belirlenen bir sınav jürisi tarafından sınava alınır. Bilim 
sınavı sözlü ve yazılı olarak iki aşamada tamamlanır.  
Bu aşamaları başarı ile tamamlayan uzmanlık öğrencisinin sınav sonuç belgeleri uzmanlık diplomasının 
hazırlanması için Sağlık Bakanlığı’na gönderilir.  
 

XI. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN YARARLANABİLECEĞİ EĞİTİM ORTAMI ve İMKANLAR 
 
A. Koç Üniversitesi Simülasyon  Merkezi 
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 odaları mevcuttur. 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. 
 
B. Araştırma Laboratuvarları 

Rumeli Feneri ve Topkapı kampüslerinde yüksek donanımlı araştırma laboratuarı yer almaktadır.  
 
C. Bilgisayar ve İnternet Alt Yapısı 
Koç Üniversitesi Hastanesi kesintisiz ve yüksek hızlı veri iletişimini taşıyabilecek güçlü bir bilgi işlem 
altyapısına sahiptir.  
Her türlü uygulama ve eğitime yönelik programlarla yüklü bilgisayarlar günün her saatinde uzmanlık 
öğrencilerinin kullanımına açıktır. 
 
D. Kütüphane ve Süreli Yayınlar 
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.  
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.  


