
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ 

KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ 
Amaç 
MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik 
uygulamalarına ilişkin uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – Bu Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf klinik 
uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar. 
4. ve 5. sınıf Klinik Uygulamaları 
MADDE 3 – Dördüncü ve beşinci sınıf eğitim programı, her biri bağımsız olarak işlenen, 
bazılarında dikey entegrasyonun yer aldığı klinik uygulamalardan oluşur.  
MADDE 4 – Fakülte kurulu kararı  ve Üniversite Senatosunun onayı ile 4. ve 5. Sınıf 
programındaki klinik uygulamaların dağılımı ve süresinde değişiklik yapılabilir. 
Klinik Uygulama İşleyişinde Genel İlkeler 
MADDE 5 
(1) Fakültemizde günlük klinik uygulama programı, 08.30-17.15 saatleri arasında ders 
programında belirlenen şekliyle uygulanır.  
(2) Klinik uygulamalar teorik derslerin anlatılması ile başlar. Bazı klinik uygulamalarda teorik 
dersler ve pratik uygulamalar aynı gün içerisinde yapılabilir. Her klinik uygulama 
başlangıcında anabilim dalı başkanlığınca belirlenen eğitim sorumlusu öğretim üyesi 
tarafından klinik uygulamanın tanıtımı yapılır. Tanıtımda klinik uygulamanın amacı, öğrenme 
kazanımları, kapsamı (semptomlar/durumlar, çekirdek hastalıklar/klinik problemler, temel 
hekimlik uygulamaları), öğrenim yöntemleri, ders programı, ölçme-değerlendirme süreci ve 
yöntemleri ve klinik uygulamada uyulması gereken kurallar (Kılık kıyafet, vizit katılımı, 
seminer toplantı katılımı vb.) hakkında öğrencilere bilgi verilir.  
Klinik uygulamalarda ihtiyaç duyulursa günün sonunda saat 16:30-17:15 arasında akşam 
toplantısı (günün değerlendirilmesi, neleri öğrendik) yapılır. 
 
(3) Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu (TEÖK) tarafından senede en az 2 kere geribildirim toplantısı 
yapılır. Bu toplantılarda klinik uygulama programı, işleyişi, öngörülen öğrenme kazanımlarına 
ulaşılıp ulaşılmadığı ve diğer konular kurul üyeleri ve diğer öğrencilerle birlikte değerlendirilir. 
Sonuç raporu dekanlığa iletilir. 
 
(4) Ders programı, öğretim üyelerinin isimleri, dersleri ve klinik uygulama öğrenci grupları 
eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir ve olağanüstü durumlar hariç ilan edilen ders 
programına uyulur. 
 
Ders programında, her klinik uygulamanın kaç öğrenci grubuna bölüneceği yer almaktadır ve 
bu küçük gruplar klinik uygulama başında dekanlık tarafından belirlenerek anabilim dalı 
başkanlıklarına iletilir. Anabilim dalı başkanlıkları küçük grupların çalışma programlarını 
(Poliklinik, servis, ameliyathane, yoğun bakım vb.) belirler ve uygulanmasını sağlar. 
 
 (5) Öğrenciler, klinik uygulamalara temiz ve bakımlı olarak beyaz önlükle (Öğrenci Kimlikleri 
ile) ve gerekli araç-gereç ile (steteskop vb.) katılmak zorundadır. 
 
Klinik Uygulama Programı ve Öğrenim Yöntemleri 
MADDE 6 – 4. ve 5. Sınıf klinik uygulama ders programı; klinik uygulamanın amacı, 
öğrenme kazanımları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi program yeterlikleri ve 
çekirdek eğitim müfredatına uygun şekilde Entegrasyon ve Koordinasyon Kurulu tarafından 
hazırlanır, fakülte kurulu kararı alınarak Senato onayı ile uygulanır. 
 
 



MADDE 7 
(1)Klinik uygulama programı, tıp eğitiminin üç temel alanı olan bilgi, hekimlik uygulamaları ve 
profesyonel tutum/davranışlara yönelik uygun öğretim yöntem - teknikleri ve gerekli araçları 
kapsar. 
(2) Öğrenci merkezli öğrenim etkinlikleri, eğitici merkezli öğrenim etkinlikleri ile bilgiye ve 
beceriye dayalı öğrenim etkinlikleri dengeli ve birbirini destekleyecek şekilde programa 
yerleştirilir. 
(3) Eğitici merkezli teorik derslerin, toplam öğrenim etkinliklerinin yarısından fazlasını 
oluşturmamasına özen gösterilir. 
(4)Programda öğrenciler için rahatça araştırma yapabileceği ve bilgisini arttırabileceği 
bağımsız öğrenme saatlerine de yer verilir. 
 
Ölçme ve Değerlendirme Süreci 
MADDE 8  
Klinik uygulamalarda aşağıdaki ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanır: 
 
(1) Klinik uygulama yazılı sınavı 
(a) Öğrencilerin; klinik bilgi, klinik akıl yürütme ve karar verme yeterliklerini değerlendirmek 
amacıyla yapılır. Sınav sorularının içerisinde öğrencilerin klinik akıl yürütme ve karar verme 
yeterliklerini değerlendiren olguya dayalı sorulara da yer verilebilir. 
(b) Klinik uygulama yazılı sınavları, “5 seçenekli çoktan seçmeli sorulardan” ve klasik 
sorulardan oluşur. 
 
(2) Klinik uygulama sözlü sınavı 
(a) Klinik uygulama sözlü sınavları, 2 veya daha fazla öğretim üyesi bulunan anabilim 
dallarında en az 2 öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır.  
(b) Sınav jürileri anabilim dalı tarafından belirlendikten sonra, öğrenci listesi jüri sayısına 
bölünerek gruplar oluşturulur.  
(c) Öğrenciler sınava belirtilen yer ve zamanda temiz, bakımlı ve beyaz önlükle / 
ameliyathane kıyafeti, gerekli araç-gereç (steteskop vb.) ile girerler. Öğrenciler, kimliklerini 
yanlarında bulundurmalıdır. 
(d) Klinik uygulama sözlü sınavları aşağıdaki sınav yöntemlerinden biri veya birkaçı şeklinde 
yapılabilir. 
1) Olgu/hasta hazırlamaya dayalı yapılandırılmış sözlü sınavı 
2) Nesnel yapılandırılmış klinik sınavı 
3) Hasta başı pratik sınavı 
 
(3) Klinik uygulama karnesi ve performans değerlendirme 
(a) Klinik uygulama karnesinde, temel olarak klinik uygulama süresince hekimlik 
uygulamalarının (anemnez alma, fizik muayene, reçete yazma vb.) ve profesyonelliğe yönelik 
tutum/davranışların (etik değerler, iletişim, empati vb.)  gözlenmesi ve değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. 
(b) Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’na (UÇEP) uygun olarak hazırlanan klinik uygulama 
karnesi, klinik uygulama bitiminde anabilim dalı başkanları tarafından onaylanır.  
Klinikte performans değerlendirilmesi için; devamlılık, klinik beceriler, kılık kıyafet, hasta 
hazırlama ve/veya sunum, vizit performansı kriterleri kullanılır. 
 
MADDE 9  
 (1) Dördüncü ve beşinci sınıf klinik uygulamalarda yapılacak olan sınavların ağırlıkları ve 
performans değerlendirme notunun payı, her eğitim öğretim yılı başında fakülte kurulu 
tarafından belirlenir. Klinik uygulama sonu başarı notu 60 (altmış) ve üzerinde olan 
öğrenciler, başarılı kabul edilir. Klinik uygulamalarda başarısız olan öğrenciler yılsonunda 
bütünleme sınavına alınır. 



(2) Bütünleme sınavları, tüm klinik uygulama sınavlarının bitiminden en erken on gün sonra 
yapılır. Bütünleme sınavlarında klinik uygulama sınavlarında uygulanan ağırlık oranları 
kullanılır. Bütünleme sınavı performans değerlendirme notu, yıl içerisinde alınan nottur.  
(3) Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, başarısız oldukları klinik 
uygulamaları bir sonraki eğitim öğretim yılında tekrarlar. Bu tekrarlarda da devam 
zorunluluğu vardır.  
 
Devam Durumu 
MADDE 10 
Klinik uygulamalara devam etmek zorunlu olup, klinik uygulamaların teorik ders ve 
uygulamalı çalışmalarının yoklamaları birlikte değerlendirilir. Teorik derslerin ve uygulamalı 
çalışmaların toplamda en az %80’ine devam etmek zorunludur. Devamsızlığı %20’yi aşan 
öğrenciler sınavlara alınmaz ve klinik uygulamayı tekrar ederler. Her klinik uygulamanın 
devam durumu kendi içinde değerlendirilir. Öğrenci yoklamaları anabilim dalı öğretim üyeleri 
tarafından alınır ve devamsız öğrenciler anabilim dalı başkanı tarafından dekanlığa bildirilir. 
 
Geri Bildirim 
MADDE 11 
Her klinik uygulama sonunda, ilgili anabilim dalının ve öğretim üyelerinin değerlendirildiği 
geri bildirim anketleri yapılır.  
 
Yürürlük 
MADDE 12 
Bu yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 13 

Bu yönerge hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür. 


