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BİLİMSELLİK KURULU 

Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde, ulusal yeterlilikler çerçevesinde (UÇEP) üç temel başlık 
bulunmaktadır.  

1. Hekimlik uygulamalarıyla ilgili yeterlilikler  
2. Bilimsel yaklaşım ve araştırmaya yönelik yeterlilikler  
3. İnsani ve mesleki değer ve davranışlara yönelik yeterliliklerdir. 

Tıp eğitiminde üç temel başlıktan birisi olan “Bilimsel yaklaşım ve araştırmaya yönelik yeterlilikler” 
Birinci, İkinci ve Üçüncü sınıflarda (Üçüncü sınıf eğitimi 2021-22 Eğitim-Öğretim yılında başlayacaktır) 
verilen “Bilimsellik Kurulu”  dersleri ile sağlanmaktadır. Bilimsellik kurulu derslerinin, sınıf içi yatay ve 
sınıflar arası dikey entegrasyonu bulunmakta olup; 

• Birinci sınıfta; hipotez kurma, literatür tarama, doğru bilgiye ulaşma, bilgiyi sentezleme ve 
bilimsel bir ortamda sunma çerçevesinde gerekli olan temel bilimsel yöntem ve prensipler 
verilmektedir. 

• İkinci sınıfta; gözlemsel araştırmalar başlığı altında hipotez kurma, literatür tarama, doğru 
bilgiye ulaşma, konu ile ilgili veri toplama, verileri analiz ederek yorumlama, ulaşılan tüm 
bilgileri sentezleme, IMRAD kuralına uygun rapor haline getirme ve bilimsel bir ortamda sunma 
çerçevesinde gerekli olan temel bilimsel yöntem ve prensipler verilmektedir. 

• Üçüncü sınıfta; deneysel ve klinik araştırmalar başlığı altında hipotez kurma, literatür tarama, 
doğru bilgiye ulaşma, konu ile ilgili veri toplama, verileri analiz ederek yorumlama, ulaşılan tüm 
bilgileri sentezleme, IMRAD kuralına uygun rapor haline getirme ve bilimsel bir ortamda sunma 
çerçevesinde gerekli olan temel bilimsel yöntem ve prensipler verilmektedir. 

Bilimsellik kurulu 3 farklı eğitim modeli içerir.  

• Sınıf dersleri: Tüm öğrencilere eş zamanlı sınıf ortamında verilen teorik eğitimler 
• Laboratuvar dersleri: Tüm öğrencilere eş zamanlı bilgisayar laboratuvar ortamında verilen 

uygulama içerikli dersler 
• Danışman toplantıları: Danışman ve ilgili öğrenci grubunun toplantıları ve bilgi-deneyim 

paylaşımları 

AMAÇ VE KAPSAM 

Tıp eğitimi doğası itibarı ile bilimsel gelişmelerin ve teknolojilerin güncellenmesinin dışında kalamaz. 
Tıp, hem temel bilimlerin hem de tanı-tedavi yöntemlerindeki bilimsel gelişmelerin çok hızlı ilerlediği, 
bununla birlikte takibinin zorunlu olduğu bir disiplindir. Akademiyi meslek olarak seçmeyecek 
öğrencilerin de en güncel bilimsel metotları biliyor ve uygulayabiliyor olmaları, başarılı bir hekim 
olmaları için gereklidir.  



Bilimsellik Koridorunun amacı Tıp Fakültesi öğrencilerine mezuniyet öncesinde bilimsel bir çalışma için 
gerekli olan temel düşünce ve pratik becerileri kazandırmaktır.  

Bilimsellik yolunda birinci sınıfta Bilimsellik Ders Kurulu 1 ve 2’ yi başarı ile tamamlayarak ikinci sınıfa 
başlayan öğrenciler, veri toplama sürecini de içine alan bir bilimsel araştırma yapmaya hazır hale gelir. 
Ancak; 

 Tıp Fakültesi ikinci sınıfa başlayan öğrenci, sağlık alanında yürütülen bilimsel araştırmaların 
planlanması, yürütülmesi ve raporlanması konularında henüz bilgi ve deneyime sahip değildir.  

Tıp Fakültesi ikinci sınıfta verilen Bilimsellik Ders Kurulu 3 ve 4 ile öğrenci,  

● Araştırma planlaması,  
● Veri toplama yöntemleri ve Veri toplamada dikkat edilecek ilkeler,  
● Veri analizi,  
● Bulguların IMRAD kuralına uygun olarak rapor edilmesi,  
● Gereç ve yöntemlerin sistematik olarak sunulması,  
● Sonuçların tartışılması ve elde edilecek bulguların bilimsel bir ortamda (Öğrenci Kongresi) sözlü 

veya poster bildiri şeklinde sunulması 
 

konularında bilgi ve deneyim kazanması amaçlanmaktadır. 

BİLİMSELLİK DERS KURULU 1 ve DERS KURULU 2 HEDEFLERİ 

Bilimsellik Ders Kurulu 3 ve 4 eğitimi tamamlandığında ikinci sınıfta okuyan Fakültemiz öğrencilerinin, 
aşağıda tanımlanan yetkinliklere temel düzeyde sahip olması hedeflenmektedir. 

● Ekip ruhuna uygun çalışır,  
● Etik ilkelere göre araştırma yapar ve yayın etiğine uyar 
● Kaynak araştırması yapar, doğru ve yararlı bilgiye ulaşır,  
● Sağlık alanında yürütülecek gözlemsel araştırmaları bilir 
● Gözlemsel araştırmalarda veri toplama kaynaklarını bilir ve yöntemlerini kullanır 
● Veri analizi yapar ve analiz bulgularını yorumlar 
● Elde edilen bilgileri araştırma makalesi türünde IMRAD kuralına uygun yazar 
● Rapor haline dönüştürülen bilgileri Sözlü veya Poster bildiri olarak bilimsel bir ortamda (öğrenci 

kongresi) sunar  
● Araştırma bulgularını, bilimsel bir yayın organına yayınlanması amacıyla gönderir. 

 
BİLİMSELLİK KURULUNDA DANIŞMAN / MENTÖR ROLÜ 

Eğitim sürecinde Danışman/Mentör toplantılarında Danışmanın rolü aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

• Danışman öğrenci düzeyine uygun bulduğu konular arasından bir konu başlığı seçer veya konu 
başlığına öğrenci grubuyla birlikte karar verir 

• Belirlenen konu çerçevesinde deneyim paylaşımları yapar 
• Konu ile ilgili anahtar kelimeler önerir ve tıp veri tabanlarında araştırma yapmalarını talep eder  
• Öğrenci grubu tarafından toplanan kaynakların uygunluğuna karar verir ve kaynaklardan bilgi 

çıkarma, yazma ve farklı kaynakları sentezleme konularında deneyim paylaşımları yapar 
• Araştırma planlaması ve veri toplamada yaşanan sorunlara çözüm önerileri getirir  
• Çalışma raporunun yazım aşamasında öğrenci grubu danışmanına IMRAD kuralı çerçevesinde 

yazı taslağını sunar ve danışman gerekli denetim ve düzeltmeleri yapar. 



• Kaynak bilgilerinin rapora aktarımı ve kaynak gösterme ilkeleri konularında deneyim 
paylaşımında bulunur  

• Bilimsel araştırma sürecinde öğrenci grubunun, ekip ruhuna uygun ve etik ilkelere riayet 
edecek şekilde çalışmalar yapmasını sağlar 

Genel olarak öğrenci grubu çalışmanın yürütülmesi esnasında, danışmanıyla yakın temasta bulunur ve 
karşılaşılan sorunları danışmana iletir. Danışmanla birlikte uygun çözümler üretilir.  

ARAŞTIRMA KONULARININ SEÇİM YÖNTEMİ 

Literatür taraması türünde yürütülecek araştırma için, ikinci sınıf öğrencisinin bilgi/deneyim/tecrübesi 
dikkate alınarak ve yukarıda tanımlanan amaç ve hedeflere uygun olacak şekilde, araştırılacak konu 
danışman ve/veya öğrenciler tarafından belirlenir. Ancak öğrencilerin seçtiği konu danışman onayı ile 
kabul görür ve seçilen konu başlığı, Bilimsellik Koridoru Koordinatörlüğü e-mail adresine 
(bilimsellikkoridoru@gmail.com) ulaştırılır. Seçilecek araştırma konusunun görece basit ve anlaşılabilir 
olması tercih edilebilir. 
 
BİLİMSELLİK KORİDORU İŞLEYİŞİ 

● Görevlendirmeler, koridor işleyişi ve planlama ile ilgili nihai kararlar Başkoordinatör ve Dekan 
onayı ile yürürlüğe girer. 

● Koridor eğitimi sırasında karşılaşılan problemler koordinatör ve ders kurulu sorumlusu 
tarafından çözümlenir. 

● Koridor ile ilgili her türlü soru ve sorunlar için ilk olarak ders kurulu sorumlusu olan öğretim 
üyesi ile iletişime geçilir. Bu amaçla koridor e-mail adresi de (bilimsellikkoridoru@gmail.com) 
kullanılabilir.  

● Bilimsellik koridoru, yıllık ders olup iki dönem (güz ve bahar) halinde haftanın belirli bir 
gününde verilmektedir. 

● Hipotez bilgileri ve Ara Sınav değerlendirme sonuçları yine koridor e-mail adresine iletilir 
(bilimsellikkoridoru@gmail.com) 

● Güz ve bahar dönemi sonunda bir tane olmak üzere, yıl boyunca toplam 2 ara sınav yapılır. 
Yılsonunda yapılacak Final ve Bütünleme sınavları içinde bilimsellik koridoru final/bütünleme 
sınav soruları da yer almaktadır.   

ARA SINAV 

Güz ve Bahar dönem sonlarında bir kez olmak üzere toplam iki ara sınava ait tarihler, ders programında 
tanımlanmıştır.  

Her iki ara sınavda da sınıf dersleri ve danışman dersleri ayrı ayrı değerlendirilecek ve bu iki 
değerlendirme sonucu toplanarak ilgili Ara Sınav notu verilmiş olacaktır. 

Birinci değerlendirme (Danışman Dersleri): Danışman Öğretim üyesi değerlendirmesi olup bu amaçla 
KEYPS programında danışman değerlendirme formu hazırlanmıştır. Formda 5 ayrı kriter tanımlanmıştır 
ve her bir öğrenci, her bir kriter açısından 1-10 arasında bir puanla değerlendirilecektir. Bu durumda 
bir öğrenci en az 10, en fazla 50 puan almış olacaktır. 

İkinci değerlendirme (Sınıf Dersi): Sınıf dersi veren öğretim üyelerinin değerlendirmesi olup bu amaçla 
KEYPS programında sınıf dersi değerlendirme formu hazırlanmıştır. Formda 5 ayrı kriter tanımlanmıştır 
ve her bir öğrenci her bir kriter açısından 1-10 arasında bir puanla değerlendirilecektir. Bu durumda bir 
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öğrenci en az 10 en fazla 50 puan almış olacaktır. Öğrencinin, formda tanımlanan 5 kriter açısından 
alacağı puanın belirlenmesinde, Ödev türü sınav yapılacaktır.  

Her bir öğrencinin Danışman dersi ve Sınıf dersi değerlendirmelerinden aldıkları puanlar toplanarak 
Ara Sınav Puanı verilmiş olacaktır. 

Yılsonunda yapılacak Final / Bütünleme sınavları için Koridor ders sayısı ile orantılı kapalı uçlu, çoktan 
seçmeli sorular hazırlanarak ilgili koordinatörlüğe ulaştırılacaktır 

BİLİMSELLİK KORİDORU SORUMLULARI  

o Dekan: Prof Dr M. Tayyar Kalcıoğlu 
o Başkoordinatör: Prof Dr Ünal Uslu 
o Bilimsellik Koridoru Koordinatörü: Prof Dr Handan Ankaralı  
o Ders kurulu başkanı: Prof Dr Hasan Güçlü  
o Ders sorumlusu: Prof Dr Handan Ankaralı 
o Ders sorumlusu: Prof Dr Hasan Güçlü  
o Ders sorumlusu: Dr. Öğretim Üyesi Hasan Hüseyin Mutlu 
o Ders sorumlusu: Dr. Öğretim Üyesi M. Alpertunga Kara 
o Akademik Danışman: Öğretim üyeleri 
o Yardımcı Öğretim Elemanı: Araştırma Görevlisi Nurgül BULUT  

 
Bilimsellik Koridoru E-mail Adresi: bilimsellikkoridoru@gmail.com 
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