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ıi

(ı2

-lıp

ve sığlık biliınlerine ;rönelik faiülıc velvcya yiiksekokullarda eğitiıne başl.ıınak
için ısgari ölçtltle, incclendi- Yapılan incclenıc ııcticğsindğ; söz konusu ölçilılcriıı .§ağıdn
bclirtilen şekilde ul,gun olduğuna korar vcrildi.

i\)'l ıp l:aL(iltesirıde t:ğirinıc l}aşlıınaİı lçin Asgıri ()lçııtler
ı,\şuğıdaki ı\sgari Ölçiitler 6ıı ()grcnci lçin Öncrilmişlir. Dahu l:'azla ()ircnci Alıcııl lıp
l:akültclcn İçin. Stındırılarııı ()runtılı Şekildc Anırılnıısı (icrchi4
L t}ir 'l ıp l,akülıcsiniıı eğitiıtı öğrcıimg başlavahilııı:si için öğrenci savısıı,ıa ur,guıı ııl:ıt,ıl,
liz-iki ılı 1,apıııın. cğiıiın ııraç vc gcrcçlcrinin buluntluğu ta,n d(ıı]ıuııı)rlı lcnıc| llılııııicıı
(
1(inelik dcrslikleı,. lahoratutiırlaI ('l'ıhbi l}eceri. l'ıhbi t}iı,olı,,İi. lıhhi i.,ncıik. \t]Jıı,ı]ıı
lIirtol,ıii ı,c l _n,ıhri5,ol<ıii. l:iı1olııji. Bi1olinılı. \liLrtıhirı,lııii- lırı,ıı.ıkııl,,iı. |}iıı,ll-,,|, ı
idııı,i 1ıpıliır- lütüphuıc. ktınt'erırtıs saioıııı gihi itltvanı \irtıı,ınıliıı,ı liıü]lıiııılirılıııi,
olnıalıJır.
2. 'lip lahiilıcsiııdc !-"Urütülccek olan üjğitim modeli belirlsnmiş {Klasik. l,.ntcgrc. Akıil.
t{ibriı = Lnlcgıt + Probleme Doyalı) ve eğitim ınodeli için gcrckli oiıın donanını ıcıııiıı
,.ıdilnıiş olnıılıdır. Akıif eğitim ınodeli u.vgulayan lip [rakülrelerindc. 6() iiğıcııci içııı
l 2- | 5 kişilik 4 adei derslik olmalıdır.
'Iihbi Biyokiınya. 'I'ıbbi Mikobiyokıii. l ıhbi
.1. ı\nokıni. FizyoIoii. l{isıııloj i-limbriyolt,ıii.
i}iıolo.iii l'ıbbi Ccnctik. itatolııji. t;am,ıakoloji. İç t{asıalıklurt, Çocuk }lastalıkları. (icn*l
('errahi. Kıdın l lastılıklan vc [)ıığunı alanlarıııi,lan bircı, olnıak üzere cğitinıde asgari bir
kalileı,i gıranli altına alınuL aırıııcıl la kırdıırlu en az |] iiğreıim ürcsi: nıü!icılatının
gcrcktiıJiği digcı ıen,ıcl biliın ı|aıılırındıın 1'lip'l arihi vc l)contııltıii. i]iştılizik. lıbhi
İslıı isıik. l ıp t:ğilinıi. l lalh Sığlığı. vd 1 g(ircr lcııdirıııe ilc bireı öğrutinı üı cıi: a} rıciı 6|)
vcl'a diıha az öğcnci için yukıııda lanıııılıırnıış olan lç |l.ıstalıkları. ('iıcrık l Iıstılıkları.
(icnel Cerrahi. Kadın Doğum l,lastalıkları dışındahi tanımlanmış ıılıııı $ ,,\ııulııljııi
fJalı'na ıil birer: 60'dan ibzla öğrenci için ikişer iiğreıim elcıııanı kiıı.lııılıı tılirrıık
islihılanı eclilıni5 tılıııiısı qr.rckir ıikidcn l;ızlıı iipfçtiııı ai!ıj\i ,ı|ııı ıtıalıiIiıır .l:ıll,ırııı.lıı
pr tiklcri iiğrclinı ii\ü\i ) ııpt| ıi.tc ık\u. iiğrtlinı giiıcrlisü \iıııülııJJ üı.\rltıı) Jii./rııi(ıı]!
ı

ıpılır).

4. }:ğitin). ar.ıştınıııı vc uygulıı,ma hiz.ıı-ıorlcrinin sürdürülmgsi için ısgıri J(}0 1aıukJı ı.\eil
ve yoğun balıım servisleriııdcki yuııklar haıiç) olmak koşulıı ile İJniversilcnin öğrcnci
sayısı ile rırıntılı şckiIde egitinı için gcrekli, "intiib lıalılıı" vcrilnıiş ı.cl-a işbirliğı
pruokolü Yüiıscköğı,cıim Kunılu ıorıl'ındın lıabul ı",dilıniş hi]§lrııresi olnıılıdır.

Hastıııe. eğitim ınctoduna görc 3. Sınılla ( 3-4 veya 5-6. dönem) cğitjm için dcvrcye
girebilir.
Ccne| Eğiıim orıamları
Döncnı l. Dönenı 2 ve Döırcnı 3 Oğrencileıinin kullanabilmcsi için, öğrcnci sayısının
l0l'uzlasına görc planlanmış cn az J adet derslik olmalıdır.

7o

Diınem 4, Döncm 5 ve Döncm 6 öğrcncileri ve küçük grup çalışmaları için sınıf
ıırcvcııdıınun 1/4 i ilc ders yapmuyü uygutı cn az l2 dcrslik olmalıdır.

kıif öğreıinl sistcmini uygulal,an tıp t'akülıeleri vc PDÖ derslcri için Dönenı l . Döncnı
2 vc [)önem .3 iiğrencilcrinin küçük grup çalışmalarında kullunılnrak üzcrc ,jn az l()
n

hişinin birliktu çalışabilcccği çalışn-ıa odaları olnıalıdır.

()ıııık toplnnıılar için cn
ıılnıalıdır.

ız

l00 öğrenciyi alabilccck

<ırtak dcrshanc vü scmincr ortamı

'l'üm

dershanclcr uygun aydın|atma, hıvalzuıdırmı scs ve görünlü sisıemlurinc (teıcihan
akıllı tahtu. bilgisayar. prtıjcksiyon nıakinası vb.) sahip oImalıdır.

Bir tanesi hastaııedc olmak üze rı",. cn az 2 okuma salonu (Her öğrcııciye 1.5 ın2
büyüklüğüııde çalışma alanı hesabı ilc 75 m2 + yürüme alanları ile toplam en az l50 nı2
olmalıdır).
Kütüphanc

Yetkili nıııkaınlarcu onaylanmış '|'eknik Rapor ile bclgclenmesi şaıııyla

aşağıdaki

kriterler uranırl

Kütüphaııc cn az 500 nı: alana sahip dcprem yiinctmeliğinc uygun yangııı gibi al'etlertlen

ısıııın 20-22 0C. neınin %40-%45, ses
ctkilc nlcsi kontrtıl ıltına alınnıış.
"-alonlartta
(|C].
düzcyinin o/o 40-o/ıA5 ılesibel. delılarda isc ısıııın l6-18
ncnıin 9/o45-%,(ı() orındı
olduğtı kanıpüs içindc kolay ulaşılabilir bir yapı trlmalıdır,

Basılı koleksiyoııu barındıran okuma salonları. kitap vc dergi rıllırından haşka hcr

4

öğrcnciyc 2.5 nı] a|an olmak üzcre 37.50 m! + geçiş urulıklan ve pcrsonel alan|arı ile
toplanı l50 m] olmalıdır.

Öğrcıinı üyeleri vc diğer penonel için en az 20 oturma kapasiıe|i 80 m2 büyüklüğünde biı
alın olmalıdır.
(irup çalışnıa odaları için l2 mr ile 20 m! arası en az 2 ayn alan olmalıdır.
'I'cknolojik kaynaklara crişinı için öğrcnci vc öğretim üycsi sayının 7o 50'si kaılar
oturma
kapnsiıeli itıtcmcı alt yapısı olan 200 m2 alıın ıüsis cdilmiş olmalıdır.

Kiıııp Kolcksiytınu: Ögrcnci *e öğıeıiın üyesi başına cıı az l0 kitap düşmeli, cn az ] 500
bısılı kiıap bulı.ııınalı. yı:rli vc yabancı basılı dcrgi aboııcligi isc cıı az 20 adct olmolı.
clcktronik vcri ııbanları ıtxıncliklcri ilc bibliyogralik (relbrans) verilerc ve tam metin
nıaka]elere crişim sağlanmalı. en az 3000 elektronik kitap vc tıp l'akülteleri için günccl
bilgi sunan cıı az t000 adcı e-dcrgi vc en az 2 adcı bibliyografik vcri tabanına-at,,nc

olmalıdır.
'l)P öğrtııcilcriniıı

l0 tanc olnıalıdır.

l'uy«lalanıbiInıesi için aııa "'|'exı - t}ook" kiıaplarınııı hcr t;irinıjeıı cıı tız

Fakültc kuıüphanclcri ihtisas Vc aroşllnııır ktıtüphanelcri olduğu için l5() öğrenci ı,c
ögretinı görevlisiniıı olcluğu bir liıkülte kütüphancsiırdc mutlaka kütüphune ve bclgc bilgi
yönctinıi cğitimi .ılmüş 2 adet kütüphnnc elcmanı olınalıdır.
Öz-el l,)ğitim

Onamlırı vc Eğitim Araçlan

a) Anattımi Diseksiyon Salonu
üz-ere cn az 5 masadan oluşan vc 30 öğrcncinin aynı
veya
ayrı bir salon ortamı bulunmılıdır.
bir
txia
uygun
ıuıda çalışabilcccği

Biri Ana Diseksiyon Masası tılmak

Ögrcnci

vc çılışanlırın, sağlığı vc

güvenliği açısındnn kadavra

uygulama

labtıratuı,arlarınııı havalanı.lırma sistcnılçri olmalıdır.

Iin ız 2 (5Gl()t) ögrenci aıası 3) adct kadavranın muhatiızası için uygulama birinıi içinde
latxıratuvarlardan bağıııısız kadavra hovuzu ya da soğutucu dondurma dolap|arı önceden
hızır olnıalıdtr.
Kadavra ilaçlaına vc ktırıınıa için gerekli diseksiyon malzcmclcri ve kinıyasıl|ar alınmış
vc hazır «rlnıalıdır.
h) Tıbbi tsiyoloji,'ljbbi Oenetik, I]izyoloji. Biyotizik. Biyokimya ve Mikrobiyoloji dcrslcıi

için multidisiplincr laboratuvarlar

30 öğrenci için 5 çalışma masasıntn olduğu bir uygulama laboratuvarı hazırlanmalıdır.

Laboratuvar masalarında en az2 ıldcl musluk. kaynatma işlemi için tüp sistemi olmalı.
Çalışma ortomının oda ısısı şartlarında (25"C) sağlanmış olmalıdır.

Çözclti haz.ırlama laboratuvarı kurulmalıdır.
Iiıı aız bir ıdct kiınl,asal depo. soğuk dcpo. giyinmc ve yıkanma odası planlanmalıdır.

Tıbbi biyuloji için nı<ılektllcr sisıcmlcr (DNA cksıraksiyon sanıriiğiü. PCR. elekt«ıliırez
vd sisıcnılcr) olırıalıdır.
Biyokimya için gcrckli araç (spı;ktrofotoıneıre. santriiü.i, pll metrc vd) vc gcrcç olnıalıdır.

Çckirdck cğiıinl mül'redatı kapsamıııdaki eni'eksiyon hastaltkları için gcrckcn klinik
ömcklcrde miknıbiyolojik iııcelcıneleri yapmak için gcrckli araç-gcrcç r,c l,ıazır prepıı,al
setlcri olnıalıdır.
Ilcr bcş öğreııci için hücrc fiz..volojisi cğitinr scllcri olnıalıtlır.

Elckırofizyolojik
buIundurulmalıdır.

kayıı sistcmi (EMG. EE(j. ljKG. BOG. organ

banyosu)

Filckırumanyeıik alan oluşturma ve ölçmc sistemi ('l'cslaınetrc), l adeı, bulundurulmalıdır.
Spinınıetre l utlet buluııdurulmalıdır.

Öğrcnci adcdinc (pratik yapacak) uygun Binoküler Mikrosk<ıp. mikroskop adedincc
nıikroskop dolabl. cğililıı nıikroşkobu ve 8öriınıülcmc §istcnıi (laboratuvar büyüklüğiinc
görc

LLl) nıonitörlc dcstcklenmiş

görüntülcmc sisıcmi) bulundurulmalıdır.

l}iyogüvonlik [!mniyct kabinleri, ntık kontcynırı. kiınyasal dep«ılama kabini. kiınyusal
çcker ocağı. inccleme ilrncği saklaına dolabı buluııdurulmalıdır.
c) llisıoloji ve

l)ato§i dersleri için multidisipliner laboratuvar (cn az

5 çalışmu masası)

dilzcnlcnnıiş asgaıi 60 öğrenci için |aboratuvar
uydıntattlnlasI iyi olmalı. ses akusıiği il,i
havolandırllnıası.
kurulnasi lııbtıraıııvarın
düzıınlennıelidiı.
lin ız öğrenci adedincc (praıik grubu sayısına görc) Binokülcr ()ğrenci Mikrosktıhıı.
nıikroskop do|abı. cğitim mikrosktıbıı vc göriintülome sisıcnıi (laboratuvar biiyiikl(iğiine
görc LIID nıonitörle desteklenıııiş görüntülemc sistenıi). eğitim prcparatlar| s0ti
bulunmalıdır.
l,in az 5 öğrcncinin oturabildiği ınasalarla

t}iyogtivcnlik Umniyet Kabinlcri, atık konıeynırı. kimyasal dcpolamu kabini. kimyasıl
çekı:r ocağ. doku saklama doIabı bulunmalıdır.
(mesleksel beceri dcrslcri için gcrckli masa vc makctler)
'hbbi Bcccri l.aboratuvarı
l . Makct vc Modcllerlc Tıbbi Bcccri liğitinıi l.ahoratuvarı

ıt)'lip liğiıiıııi Laboratuvarı

Tıbhi buceri cğiıim Ioboratuvarında kazandırılnıak istenilcn bcceriler ile uyumlu bir
doı,ıanını bulundurulınası öncmlidir. Öztllikle tcı,ııcl cğitimin hasla üzerinde yapılınasının
nıüıııkiin olnıadığı hcccrilerin kazındırılmasına öncelik verilmiş <ılmalıdır.
a. ('crtahi dikiş atmu ve cerrahi düğihn bcccrisi için mtı«lelIcr bulunınalıdır.
b. linjcksiyıın eğitimi nıodellcri bu!unmalıdır. Enjeksiyon nıodellcri:
lV enjeksiyon u,ıodcllcri. Erkek. kadın ve çocuk tipi kol maketlcri. tercihan için
döncbilen omuz kası bııltınmalı. yiizeyscl vc dcriıı damırlara giriş sağlıııabilmcli. aııcr
içi girişlcr için dc kullanı labilnıelidir.
İN4 cnjcksiy,on modeltcri. hatalı uygulamada sinyal veren veya alı anatoınik yapıları
gönnck için ayrılabilir parçalar şcklindc ürctilmiş olmılıdır.
SC cnjeksiyon modclleri bulunmılıdır.
c. l lava yolu. ambu eğitim makclleri buluıımalıdır.
ç. CPR (Kalp akciğcr canlandııması) simülasyon modeli (erişkin. çtrcuk) bulunnıalıdır.
d. NC'|' uygulama m<xle]i buluıınıalıdır.
c. Erkck / Kadın idrar sondası uyguluma modcli buluıımalıdır,
2.

Sinıülc I lasta Lahoratuvarı
Öğrcnsi sıyısı vc ğğitinı plaıılanıasına görc dcğişcn sayıda en aı- 2 ade| sinıülc hasta
odasına ihliyaç vardır. Ögrcnci sayısı IO0 dcn uz tılaı 'llp trakültcleri için 3, daha bliyük
olaııIarda 60 vc katları için ilavc l olııak iizere sinıüle ha§ta odası planlanması uygundur.
Simiilc }laşıa ()dasında aşuğıda bc]irtiIcn cihaz ve d<,ınanım brılunmalıdır:
l)oktıır nıasası ve saMalycsi, hasta sandalyesi. paravan
Masuiisıü bilgisal,ar (Llıısıancdc kullanılan otomasyon sistcminc uygı.ın hir pr()grın]ın
yüklti olması tcrcih cd ilnıclidir.1.
Vidco kanıı.ra vc kuyıl sistenıi.
Muuyenc masası, Eıajer. Reflcks çckici, Steteskop ve 'l'ansiyon aleti.
Dğitiııı planlanıasını gilrc bu doııunııııu Otoskop, O{lalı,ııoskop. I]KG cihazı vc bcnzeri
cihozlar ilave edilebilir.

lju laboratılvar onamlarının hcr birinin en azıııdaıı sınıf' mcvcrıdunun % 50'sinin aynı antlu
cğitim yapuhilecı:ği büyUk|ükıc ve donanıında olmnsı istcnilmclidir.
3. St,ısyal ()laniıkIar

ız 7oS0'sinin aynı ındu ycmek yiyebileccği
ycnıekhanc
hüyüklllktc
b.Kanıin vc kafcıcryılar.
c. ljn az. 2 spor ıktivitcsinin yapılabilcceği sptır sıIonu
1Ögrenci ku|üpleri veya sosyal çalışmalarına lahsis etlilccek uygun b0yüklükte en az 3 oda
olnıaIıdır)
ç.20 {iğrcnciyc bir tanc olıcak şkilde tuvalct vc cn az l erkek, l bayan olacak şkilde duş
odaları olmalıdır.

a.Toplım 6 yıllık öğrcnci s{ıyısıntn cn

B) Diş l lckinıliği Fakülıcsinde llğiıimc Başlamak İçin Asgari Ölçiiıler

Diş hckimliğindc 8 anıbilim dılı bulunmaktadır; bu anabilim dallannın her birindg biıcr
öğrctim üyc§i vc bircr diş hckimİ öğrctim elumunı istihdamı vc bu öğretim üyesi ve
clcmanı için yeıcıli §ayıda ünit ldcp cıJilen bir yıllık öğrcnci kontcnjonı sıyısı kadar ünit.
hu koıııunjanuı yarısı kador simü|atör ve klinik öncesi eğiıim uygulıma laboraıuvarı
o|ııası durunıunda cğiıimğ başlayabilir, Ayrıca Li§an§tlslU eğiıim öğıeıinıe başlandığında
öğrcnci soyısı kadar üniı cklenmelidir.
C) Sığlık Bilinıleri l|akültgsi/Yüksckokulu'nda l.lğitiıne [}aş|amak İçin Asguri Ölçüıler

'lip Uaküıcsi olan

Üniversiteterdc §oğlık Bilimlcıi !'ıkültcsi/Yüsekokulu'nda mcvcut
yctcrlidir.
Tıp
Fukülıesi olmıyın üniveısiıelerde ise asgari şarılar l)p Fakülıcsi'ndc
şarılır
tanınlaııan usguri alt yıpı şürtlan nranmalıdır.
D) Henışiıulik Fakııltcsi/l}(rlümü }.lğitinıc Başlamak lçin Asgori Ölçütler

lcmşirclik progmmlarına öğrenci kabulünde; l'ark|ı alanlardaıı olmak üzcrc irç hcmşirclik
(ıcrçihan lç llıstılıklan, çocuk Hasıalıkları, Cerrahi alunlırın«|an; ve
Hemşirclik Lisans mezunu iki öğrılim elemanı olmalıdır.
l

ö_ğrctim üyesİ

l{cnışirclik Fıkültcsinı: öğıenci kubultindıı isc 8 ına daldn en az bir öğı€ıim
mczunu bircr itğrutinı clcıııanı olmolıdır.
|-:)

üycsi ,c lisans

Ebclik ljölilmü t:İitimc l}ıışlamık lçin nsgaıi Ölç{ltlcr

Et»lik progruınlarına öğrunci J<obulüıdt: alaıın<lan veya kadııı-Doğum hcmşircliğinden
'İ,ıel',ğ, -r;
bir. ilişkili alıuılardan iki (Kadın-ı)oğunı Hasıalıklan. IIeınşircliİ
ç*ul
Hastalıkları)_.ıoplom üç aiğrctinı üycsi ve alııından lisans mciunu ııi tigreıim
İıe"manı

gcıekn,ıektedir.

|,) !3cslcnmc

ve ı)iyçtçlik Bölunıü l,:ğitillıu l}ışlaınak lçin Asguri Ölçutloı

progıamlaıına

öğrenci kubulttnde; cğitimde öngörülcn eğitinl
İ::İİİ"_Y_:_P.jyeıctik
ouzcylnı garanıa altına almak anıacıyla; m0frcdatın gcrcktirdiği
biliıi alanlarn-ıdın
(Gastrocntcrolııji, Fin-dokrinolJji vc M.ı.ü;;:
[(Beslcnme ve t)iyeıetü.
.'!'ıp'iibbi
l}iyokimya. l'ıbbi Mikrobiyoloji,
Biyolı»ji vİ-Cencıik). C,O, Vuh*JlSÜJİİ"-i"
'|'cknokıiisi)|
llijyı,ııi vc
en az- üç ogrcıııi uycsi ve {tç ıdcı alınınıtan oer-td"ü;";,
progrumdu yer

ılınılıdır.

görülcn
ve llehıbi
cğiıim duzc)-ini garanti alttna almak amıcıylaı mtlficdatın gcrektirdiği bilim alanlnnndan
'|'ıp, l;izik Tcdıvi ve Rehabilitasyon, Ortopcdi ve
( l:izyotcrapi vc Rchııbilitasyoı1
'l'ravmııoloji, Nüı<ıloji. Bcyin vc Sinir Ccnahisi, Romatoloji. Ceriıtri, Kardiyoloji. Göğüs
l lısıulıklurı. Plastik Ccrrahi. Anatomi, ljizyoloji. Spor llekimliği) kadroda olnıak üzere
ıın az üç öğretim üycsi vc üç ıdet alanındııı öğr€tim elemanı programda yer ılmalıdır.
Gcnel llkclcr:
Tıp }'akühesi olan Ünivcrsitclcrdc Diş l{ekimliği Fakültesi, Eczacıtık Fakültesi. Sağ|ık
Bilimlsri ljakültesi/§ağlık Yükşckokulu için mcvcut şarlIar ycıerlidir. '[ıp Fakültcsi
olnıayan ünivcrsiıclcrde ise'lip ||aküllcsi'nde tanımlııınıış olan asgari alt yapı şanları
aranmalıdır.

