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AİL-001:  Aile hekimliği A.D.Uzmanlık tezleri 

Dersin Kapsamı: Aile Hekimliği A.D.’dan tez alan her Aile Hekimliği uzmanlık öğrencisi için 

yapılır 

Dersin Yeri: Aile Hekimliği polikliniklertoplantı salonu 

Dersin  saati: Pazartesi veCuma günleri 16.00-17.00 arasında olmak üzere haftada 2x1 

saat=2 saat 

Dersin süresi:12 ay 

Dersin Öğrencisi: Tıpta uzmanlık öğrencileri 

Ders sorumlu öğretim üyesi: Aile Hekimliği A.D. başkanı tarafından görevlendirilen öğretim 

üyesi/üyeleri 

Dersin içeriği:Aile hekimliğinden tez alan uzmanlık öğrencisine araştırmanın 

planlanmasından tezin oluşturulma sürecine kadar uzmanlık öğrencisine danışmanlık yapılır. 

AİL-002:  Aile hekimliği A.D.Seminer saati 

Dersin Kapsamı:  Aile hekimliğinin temel konuları ve birinci basamakta sık görülen klinik 

konular ilgili öğretim üyeleri ve uzman hekimler tarafından anlatılır. 

Dersin Yeri: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Konferans Salonu 

Dersin  saati: Perşembe günü saat 12.30-14.00 arasında olmak üzere haftada 1.5 saat 

Dersin süresi:12 ay 

Dersin Öğrencisi: Tıpta uzmanlık öğrencileri 

Ders sorumlu öğretim üyesi: Aile Hekimliği A.D. başkanı tarafından görevlendirilen öğretim 

üyesi/üyeleri 

 

 

 

 

 

 



AİL-003:  Aile Hekimliği A.D.Vaka Saati 

Dersin Kapsamı: Birinci basamakta sık görülen vaka örnekleri uzmanlık öğrencileri tarafından 

tartışılır 

Dersin Yeri: Aile Hekimliği polikliniği toplantı salonu 

Dersin  saati: Pazartesi günü saat 12.30-14.00 arasında olmak üzere haftada 1.5 saat 

Dersin süresi:12 ay 

Dersin Öğrencisi: Tıpta uzmanlık öğrencileri 

Ders sorumlu öğretim üyesi: Aile Hekimliği A.D. başkanı tarafından görevlendirilen öğretim 

üyesi/üyeleri 

AİL-004:  Aile Hekimliği A.D.Makale Saati 

Dersin Kapsamı: Güncel literatürden öğretim üyesi tarafından seçilen makale aile hekimliği 

uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur ve tartışılır 

Dersin Yeri: Aile Hekimliği polikliniği toplantı salonu 

Dersin  saati: Çarşamba günleri saat 13.00-14.00 olmak üzere haftada 1 saat 

Dersin süresi:12 ay 

Dersin Öğrencisi: Tıpta uzmanlık öğrencileri 

Ders sorumlu öğretim üyesi: Aile Hekimliği A.D. başkanı tarafından görevlendirilen öğretim 

üyesi/üyeleri 

AİL-005:  Aile hekimliği A.D.Araştırma ve planlama değerlendirme saati 

Dersin Kapsamı: Araştırma planlanması, makale yazılması ile ilgili teorik dersler 

Dersin Yeri: Aile Hekimliği polikliniği toplantı salonu 

Dersin  saati: Salı günleri saat 16.00-17.00 olmak üzere haftada 1 saat 

Dersin süresi: 12 ay 

Dersin öğrencisi:Tıpta uzmanlık öğrencileri 

Ders sorumlu öğretim üyesi: Aile Hekimliği A.D. başkanı tarafından görevlendirilen öğretim 

üyesi/üyeleri 

Dersin içeriği:Aile hekimliği kliniğinde yürütülen klinik çalışmalar tartışılacak, tez ya da 

bilimsel çalışmaların nasıl  planlanması gerektiği, planlanan araştırmanın nasıl yürütüleceği ve 

verilerin nasıl toplanması gerektiği ve tıbbi makale yazım teknikleri anlatılacaktır. 



AİL-006: Aile hekimliği A.D.Aile hekimliği uygulaması ile ilgili teorik dersler 

Dersin Kapsamı: Aile Sağlığı Merkezlerinde uygulanan aile hekimliği uygulaması ile ilgili 

teorik dersler 

Dersin Yeri: Aile Hekimliği polikliniği toplantı salonu 

Dersin  saati: Çarşamba günleri saat 16.00-17.00 olmak üzere haftada 1 saat 

Dersin süresi:12 ay 

Dersin Öğrencisi:Tıpta uzmanlık öğrencileri 

Ders sorumlu öğretim üyesi: Aile Hekimliği A.D. başkanı tarafından görevlendirilen öğretim 

üyesi/üyeleri 

Dersin içeriği:Aile sağlık merkezi  yönetimi, bütüncül modelleme, birinci basamak sağlık 

hizmetlerinin örgütlenmesi ve finansal yönetimi, sağlık sistemi ve aile hekimliği hizmetinin 

özellikleri, aile sağlığı merkezinde hasta kaydı tutma ve kayıtların saklanması ile ilgili teorik 

bilgiler verilir 

AİL-007:  Aile hekimliği A.D.Aile Hekimliğinde kronik hastalık yönetimi teorik dersleri 

Dersin Kapsamı: Birinci basamakta sık görülen ve birinci basamakta takip edilmesi gereken 

kronik hastalıkların yönetiminin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili teorik dersler 

Dersin Yeri: Aile Hekimliği polikliniği toplantı salonu 

Dersin  saati: Pazartesi günleri saat 08.00-09.00 olmak üzere haftada 1 saat 

Dersin süresi:12 saat 

Dersin Öğrencisi:Tıpta uzmanlık öğrencileri 

Ders sorumlu öğretim üyesi: Aile Hekimliği A.D. başkanı tarafından görevlendirilen öğretim 

üyesi/üyeleri 

Dersin içeriği:DiabetesMellitus, Hipertansiyon, Tiroid hastalıkları, Kardiyovaskuler hastalıklar, 

Astım, KOAH, Hiperlipidemi, Kronik karaciğer hastalıkları, Osteoporoz, romatolojik 

hastalıklar, bazı kanserler, depresyon 

 

 

 

 



AİL-008:  Aile hekimliği A.D. Aile Hekimliğinde kronik hastalık yönetimi pratik dersleri 

Dersin Kapsamı: Birinci basamakta sık görülen ve birinci basamakta takip edilmesi gereken 

kronik hastalıkların yönetiminin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili pratik dersler 

Dersin Yeri: Aile Hekimliği polikliniği toplantı salonu 

Dersin  saati: Salı ve Perşembe günleri saat 14.00-15.00 arasında olmak üzere haftada 2x1=2 

saat 

Dersin süresi:12 saat 

Dersin Öğrencisi:Tıpta uzmanlık öğrencileri 

Ders sorumlu öğretim üyesi: Aile Hekimliği A.D. başkanı tarafından görevlendirilen öğretim 

üyesi/üyeleri 

Dersin içeriği:Kronik hastalık yönetiminin nasıl yapılacağı aile hekimliği polikliniğine gelen 

hastalar üzerinde uygulamalı olarak anlatılır 

AİL-009:  Aile Hekimliği A.D.Beslenme ve obezite eğitimi teorik dersleri 

Dersin Kapsamı: Sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve tedavisi ile ilgili teorik dersler 

Dersin Yeri: Obezite polikliniği 

Dersin  saati: Salı günleri saat 08.00-09.00 arasında olmak üzere haftada 1 saat 

Dersin süresi:12 saat 

Dersin Öğrencisi:Tıpta uzmanlık öğrencileri 

Ders sorumlu öğretim üyesi: Aile Hekimliği A.D. başkanı tarafından görevlendirilen öğretim 

üyesi/üyeleri 

Dersin içeriği: Obezite tanımı, obeziteye neden olan hastalıklar, obezitenin yol açtığı 

hastalıklar, obeziteye neden olan hastalıkların tedavisi, obezitenin yol açtığı hastalıkların 

tedavisi, beslenme eğitimi, sağlıklı yaşam ilkelerinin uygulanması 

 

 

 

 

 

 



AİL-010:  Aile Hekimliği A.D.Beslenme ve obesite eğitimi pratik dersler 

Dersin Kapsamı:Sağlıklı beslenme, obesitenin önlenmesi ve tedavisi ile ilgili pratik dersler 

 Dersin Yeri: Obesite polikliniği 

Dersin  saati: Çarşamba ve Perşembe günleri saat 09.00-10.00 arasında olmak üzere haftada 

2x1=2 saat 

Dersin süresi:12 ay 

Dersin Öğrencisi:Tıpta uzmanlık öğrencileri 

Ders sorumlu öğretim üyesi: Aile Hekimliği A.D. başkanı tarafından görevlendirilen öğretim 

üyesi/üyeleri 

Dersin içeriği:Obesite ve beslenme eğitimi ile ilgili konular obesite polikliniğine gelen 

hastalar üzerinde uygulamalı olarak anlatılır 

AİL-011: Aile Hekimliği A.D.Hasta-hekim iletişimi teorik dersi 

Dersin Kapsamı: Hasta-hekim iletişiminin nasıl olması gerektiği ile ilgili teorik ders 

Dersin Yeri: Aile Hekimliği toplantı salonu 

Dersin  saati: Çarşamba günleri saat 08.00-09.00 arasında olmak üzere haftada 1 saat 

Dersin süresi:12 ay 

Dersin Öğrencisi:Tıpta uzmanlık öğrencileri 

Ders sorumlu öğretim üyesi: Aile Hekimliği A.D. başkanı tarafından görevlendirilen öğretim 

üyesi/üyeleri 

Dersin içeriği:İletişimin temelleri, empati, hasta-hekim görüşmesi, kötü haber verme, zor 

hasta,motivasyonel görüşme, 

AİL-012:  Aile Hekimliği A.D.Hasta-hekim iletişimi pratik dersi 

Dersin Kapsamı: Hasta-hekim iletişiminin nasıl olması gerektiği ile ilgili pratik ders 

Dersin Yeri: Aile Hekimliği polikliniği 

Dersin  saati: Cuma günleri saat 09.00-10.00 arasında olmak üzere haftada 1 saat 

Dersin süresi:12 ay 

Dersin Öğrencisi:Tıpta uzmanlık öğrencileri 



Ders sorumlu öğretim üyesi: Aile Hekimliği A.D. başkanı tarafından görevlendirilen öğretim 

üyesi/üyeleri 

Dersin içeriği:Hasta-hekim iletişimi ile ilgili konular aile hekimliği polikliniğne başvuran 

hastalar üzerinde uygulamalı olarak anlatılır 

AİL-013:  Aile Hekimliği A.D.Aile hekimliğinde klinik yöntem ve ayrışmamış hastaya yaklaşım 

teorik dersi 

Dersin Kapsamı: Aile hekimliği uygulamasında ayrışmamış hastaya yaklaşım ile ilgili dersler 

teorik olarak verilir 

Dersin Yeri: Aile Hekimliği toplantı salonu 

Dersin  saati: Perşembe günleri saat 08.00-09.00 arasında olmak üzere haftada 1 saat 

Dersin süresi:12 ay 

Dersin Öğrencisi:Tıpta uzmanlık öğrencileri 

Ders sorumlu öğretim üyesi: Aile Hekimliği A.D. başkanı tarafından görevlendirilen öğretim 

üyesi/üyeleri 

Dersin içeriği:Herhangi bir şikayetle gelen hastaların şikayetlerinin değerlendirilip ayırıcı 

tanılarının yapılması, fizik muayane , laboratuar ve görüntüleme tetkikleri sonucuna göre  

kesin tanılarının nasıl konulacağı ile ilgili yaklaşımlar anlatılır. Her bir derste farklı bir 

semptoma yaklaşım anlatılır. 

AİL-014: Aile Hekimliği A.D.Aile hekimliğinde klinik yöntem ve ayrışmamış hastaya yaklaşım 

pratik dersi 

Dersin Kapsamı: Aile hekimliği uygulamasında ayrışmamış hastaya yaklaşım ile ilgili dersler 

pratik olarak verilir 

Dersin Yeri: Aile Hekimliği polikliniği 

Dersin  saati: Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.00-15.00 olmak üzere haftada 2x1=2 saat 

Dersin süresi:12 saat 

Dersin Öğrencisi:Tıpta uzmanlık öğrencileri 

Dersin içeriği:Semptomlara yaklaşımlar aile hekimliği polikliniğine gelen hastalar üzerinde 

uygulamalı olarak anlatılır 

 


