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1970 yılında kurulmuştur. 

Bu yıl, 50. Yıla ulaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi



Çağdaş bir tıp eğitiminin verildiği, 

eğitim dilinin Türkçe olduğu fakültemizde 

eğitim süresi altı yıldır

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi



 Bilgiye ulaşmayı ve kullanma yollarını bilen 

 Tıp alanında bağımsız araştırma yapmaya yetkin 

 Mesleğini kanıta-dayalı tıp ve etik yaklaşımla yapan

 Sağlıkla ilgili yerel, ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı ve bilgili

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nin amacı

hekimler yetiştirmektir.



Eğitim

Sağlık 
hizmeti  

Bilimsel 
araştırma 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nin üç temel görevi 

birlikte yürütmeyi ilke edinmiştir. 



• Temel Tıp Bilimleri Bölümü 

• Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

• Dahili Tıp Bilimleri  Bölümü 

Mezuniyet öncesi ve sonrası 
eğitim-öğretim yapılanması 



• Öğrenci merkezli

• Entegre 

• Probleme, topluma ve kanıta dayalı öğrenme 

Fakültemizde verilen eğitimin 
benimsediği ilkeler

Öğrencilerimize yurt içi ve yurt dışı değişim programları ile 

ulusal ve uluslararası değişim fırsatları sunulmaktadır. 



Ülkemizdeki eğitim ve eğitim kurumlarının güvenirliliğinin, 
kalitesinin ve sürekliliğinin belgelenmesi için yaygın olarak 

başvurulan bir süreçtir. 

Akreditasyon

Fakültemizin “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı”, 

01.01.2015 tarihi itibari ile 01.01.2021 tarihine kadar,

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEBDAD)

tarafından akredite edilmiştir. 



Kurulduğu günden beri fakültemizde tıp eğitimi kapsamındaki

• Ölçme–değerlendirme

• Alt yapı ve olanaklar

• Akademik kadro

yenilenme ve gelişim çalışmalarına süreklilik kazandırılmıştır 



oluşturulmuş ve bu çalışmalar sürekli yenilenmektedir. 

Bologna Süreci'ne uyum çerçevesinde 

Ders kurulları

Klinik öncesi sınıflarda program amaç ve hedefleri

5. ve 6. sınıf klinik uygulamaları 

Programdaki ağırlıklarına göre Avrupa Kredi Transfer Sistemleri 
(AKTS) yapılandırılması



Geniş katılımlı ve düzenli olarak uygulanan

anketler ve geri bildirim toplantıları 

Tıp Fakültemizin 
amaç ve hedef belirleme çalışmaları

Sürekli güncellenen fakültemiz web sayfasında tüm 

paydaşlarla paylaşılmaktadır. 



her yıl güncellenmektedir. 

Geri 

bildirimler 

doğrultusunda

•Yatay ve dikey entegrasyonun arttırılması 

Öğrencilerin kliniklerle tanışmasının erken dönemlere çekilmesi 

Öğretim üyesi-öğrenci iletişimini sağlayıcı faaliyetlerin 
arttırılması 

Öğrencilerin alan dışı sosyal aktivitelere katılımlarına olanak 
sağlanması

Temel hekimlik becerilerini kazandıracak uygulamaların 
çeşitlendirilmesi ve arttırılması, 

Öğrencilere bireysel araştırma ve öğrenme fırsatlarının tanınması 



Fakültemizde öğrenimine devam etmekte olan tüm öğrencilerin 
“Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği” eğitimleri ve sertifikasyonları

tamamlanmıştır.

Fakültemizde öğrenci temsiliyetini genişletmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla 

Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu (TEÖK) 

oluşturulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir. 



hekim yetiştirmektir 

MİSYONUMUZ

•Evrensel nitelikte bilgi 
üreten 

Bilimsel düşünceyi 
kendine rehber edinen 

Yaşam boyu öğrenme 
tutum ve becerisine 
sahip 

Araştırmacı, katılımcı, 
paylaşımcı 

İnsani değerlere ve 
meslek etiğine sahip

Ülkenin sağlık 
sorunlarını bilen

İyi tanı koyup iyi tedavi 
edebilen 

Koruyucu hekimliği 
uygulayabilen

Ülkemizin kalkınması ve 
evrensel gelişmeye 
katkıda bulunan



Ulusal yararlılığı ön planda olan uluslararası düzeyde 

bilimsel araştırmalar yapmak

Kalite bilinci ile topluma çağdaş tıbbın gerektirdiği 

sağlık hizmetlerini sunmak



• Eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri kalitesi ile ulusal düzeyde lider 

• Uluslararası düzeyde tanınan 

• Güncel yaklaşımlara ve teknolojik gelişmelere açık 

• Bilimsel çalışmalardan elde edilen sonuçları ülke sağlığı ve ekonomisi 

açısından yararlı ve etkin kullanılabilir hale dönüştüren

• Üretken, paylaşımcı ve planlı çalışmaları örnek alınan 

• Takım ruhuna sahip

VİZYONUMUZ

bir kurum olmaktır



Toplumun beklentilerine daha iyi cevap vermek için 

siz dış paydaşlarımızla birlikte yaptığımız bu toplantı ile 

misyon ve vizyonumuzu sizlerin görüşleri doğrultusunda 

yenileyip güncelleştireceğiz. 



Düşünceleriniz bizim için önemlidir  



Katılımlarınız ve önerileriniz için teşekkür ederiz


