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Tıp Fakültesi öğrencilerinin gönüllü olarak katılabildikleri, öğrencilerin 
bilimsel düşünce, tutum, davranış ve bilgilerini pekiştirmek ve kendilerine 
araştırma becerileri kazandırmak üzere, Tıp Fakültesi eğitimine ek ve koşut 
olarak uygulanan bir eğitim programıdır. 

Araştırma Eğitimi Programı Nedir? 

Araştırma Eğitimi Programı Ne Değildir? 

Araştırma eğitimi programı bir grup seçkin öğrenci yaratmak üzere 
kurulmuş, diğer öğrencilerin ihmal edildiği, bütün Tıp Fakültesi eğitiminin 
biricik odağı olan bir program değildir. 
 
Katılan öğrencilere süregiden eğitim programında bir değişiklik öngörmez 
ve bir ayrıcalık tanımaz. 
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Tıp eğitimi temelde uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerin kazanıldığı bir süreçtir. 
Sağlık alanında politikalar üretebilmek, buluşlar ortaya koyabilmek için, klasik tıp 
eğitiminin kalıpları dışına çıkarak eleştirel, yaratıcı ve problem çözmeye yönelik 
düşünce sistemine sahip ve bir sorunu ortaya atabilen, soruna çözüm bulabilmek için 
bir araştırma tasarlayabilen ve onu uygulayıp sunabilen hekimlere ihtiyaç vardır. Bu 
hedeflere, uygulatarak, tekrarlayarak, tartışarak ulaşılması için bir grup azimli 
öğrencinin fazladan emek harcaması, fedakarlık yapması gerekmektedir. Böyle bir 
yolun gönüllülük esasına dayanacağı açıktır. Bu öğrenciler akademisyen olma yoluna 
girmek ve çalışmalar üretmek için tıp öğrenimleri sırasında donanım sahibi 
olacaklardır. Bilim üretmenin yöntemlerini el yordamıyla ve kendi çabalarıyla 
öğrenmek yerine yapılandırılmış ve yönlendirilmiş araştırma eğitimi alacaklardır. 

Araştırma Eğitimi Programının Amaçları 

Neden Araştırma Eğitimi Programı? 

Araştırma Eğitimi Programı,  

1. Tıp Fakültesinin eğitim hedefleri arasında bulunan (bakınız: Ege Tıp Fakültesinin 
Öğrenim Hedefleri): 

 Eleştirel düşünebilme, sorgulayıcı, yapıcı ve bilimsel açıdan kuşkucu olma  

 Kendi çalışmalarını ve yaklaşımlarını eleştirel bir şekilde değerlendirebilme 

 Tıbbi etik konusunda bilgili olma, etik değerleri özümseme ve meslek yaşamında 
etik kurallar içinde davranma  

 Kanıta dayalı tıp kavramını özümseme, hekimlik mesleğinde kanıta dayalı tıp 
ilkelerini uygulama, Literatür bilgilerini eleştirel olarak değerlendirebilme ve 
kullanabilme  

 Bilimsel araştırma ve bilimsel etik ilkelerini bilen ve toplum sağlığını ilgilendiren 
konularda araştırma yapabilen, bilgi üretebilen, bu bilgileri kullanan ve 
meslektaşlarının kullanımına sunan bir hekim kimliği kazanma 
... hedeflerini pekiştirmeyi, 

 
2. Yerel ya da evrensel ölçekte sağlık sorunlarının farkına varıp, soru ortaya 

atabilen, çözülmesine katkı sağlamak üzere biyotıp, klinik ve alan araştırması 
şeklinde bir araştırmayı planlayıp, başından sonuna yürütebilen, sonuçlarını 
yorumlayıp tartışabilen, sunabilen ve yayın haline getirebilen hekimler 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
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Araştırma Eğitimi Programının Ana Hatları 
Araştırma Eğitimi Programı sürekli kendini yenileyen, her uygulamasını eleştiren ve geliştiren 
dinamik bir programdır. 
AEP, Tıp Fakültesinin 3, 4 ve 5inci yıllarında uygulanacaktır. 
AEP içinde formal ders olmayacaktır. Her uygulama interaktif irdeleme, sohbet, grup çalışmaları ve 
ödevlerin tartışılması şeklinde geçecektir. 
AEP aşağıdaki bileşenlerden meydana gelmektedir: 

1. Bilimsel düşünce, bilim tarihi ve felsefesi eğitimi: Bu dönem kuramsal ve uygulamaya yönelik 
olarak 2 bölümdür: 

a. Kuramsal eğitim: Öğrenciler eleştirel, yaratıcı ve problem çözmeye yönelik bilimsel 
düşünce açısından kuramsal eğitim alacaklardır. Bu eğitim, konuda yetkin öğretim 
üyeleriyle sohbet ve tartışmalar şeklinde yürüyecek, İnternet ortamına yüklenmiş olan ve 
öğrencilere önerilen kaynaklardan yararlanılacaktır. 

b. Bilimsel düşünceyi temel alan uygulamalar yapılacaktır. Bu çerçevede 1) genel olarak doğru 
kabul edilen ve tartışılmayan yanlışlar ortaya konacak, 2) bazı tıbbi sorunlara pratik 
çözümler üretilecek, 3) makaleler eleştirel olarak okunacak, 4) sanal araştırmalar 
tasarlanacak, 5) başarısızlığa uğrayan çalışmalar irdelenecektir 

Bu bölüm bütün AEP boyunca işlenmeye, vurgulanmaya devam edecektir. 
2. Araştırma eğitimi: Araştırma yaklaşım, yöntem ve teknikleri, istatistik, tıbbi İngilizce, iyi klinik 

ve laboratuvar uygulamaları, hayvan deneyi eğitimleri, laboratuvar, klinik ve deney hayvanları 
etiği eğitimi, bilgiye ulaşma, sunum ve makale yazma eğitim ve uygulamaları yapılacaktır. 

3. Araştırma alanları ve ekipmanlarının tanınması: Öğrenciler araştırma alanlarını tanımak üzere 
küçük grup ziyaretleri yapacaktır. Halk sağlığı, klinik araştırmalar yapan bilim dalları, biyotıp 
çalışmaları yürüten laboratuvarlar gezilecek ve öğretim üyeleriyle birebir görüşmeler 
yapacaklardır. Araştırma alanlarının kapasitesi, hangi araştırmaların yapılabildiği ve yapıldığı 
görülecektir. Ayrıca laboratuvarlarda kullanılan çeşitli ekipmanların özellikleri ve kapasiteleri 
öğrencilere tanıtılacaktır. 

4. Araştırma uygulamaları 

a. Öğrenciler kendilerine araştırma için bir konu ve alan seçecektir. Bir öğretim üyesinin 
nezaretinde seçtiği konu hakkında ön araştırmalar yapacak ve teorisini geliştirecektir. 

b. Seçtiği araştırmaya uygun olarak klinik, alan veya laboratuvarda çalışmasını yürütecektir. 

c. Çalışmasını bir bilimsel toplantıda sunacaktır.  

d. Çalışmasını makale haline getirecektir. 

AEP sırasında öğrenci en az iki proje üretecektir. 
Bunlardan birisinin temel bilim (biyotıp) veya klinik branşlarda laboratuvar ağırlıklı bir proje, 
diğerinin toplum sağlığı projesi olması öngörülmektedir. İlk sözü edilen projeyi öğrencinin en 
başından sonuna, kılavuz öğretim üyesinin desteği ile, kendisinin üretmesi esastır. Öğrenci yürüyen 
bir çalışmaya dahil olan bir yardımcı değil, araştırmanın baştan sona sahibi olacaktır. Toplum Sağlığı 
projesi birkaç öğrenci bir araya gelerek yapılacaktır. Bu proje de baştan sona bu öğrenci grubunun 
ürettiği bir proje olacaktır. 
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Araştırma Eğitimi Programı tamamen gönüllülük esasına 
göre düzenlenmiştir. Gönüllü öğrenciler arasından Tıp 
Fakültesinin alt yapısının uygun olduğu sayıda öğrenci 
aşağıdaki değerlendirmelere göre seçilecektir. 

 Öğrencinin araştırma yapmaya duyduğu istek ve 
heves, 

 Akademik başarısı 
o ÖSS puanı 
o İlk 2 akademik yıldaki başarıları 

 Önceki araştırma ve sosyal faaliyetleri 

 Sözlü görüşme 

Bu seçim kriterleri de elde edilen sonuçlarının 
değerlendirilmesine göre zaman içinde değişim 
gösterecektir. 
 

Araştırma 

Eğitimi 
Programına 
girecek 
öğrenciler 
nasıl 
seçilecektir? 
 

AEP, mevcut tıp fakültesi eğitiminden tamamen ayrı bir sınıf değildir. AEP’na dahil 
olan öğrenciler, diğer öğrencilerin almakta olduğu bütün ders ve pratikleri 
alacaklardır. Ancak buna ek olarak AEP çerçevesinde uygulanacak eğitim modüllerine 
katılacaklardır. AEP eğitimi ağırlıklı olarak öğrencilerin kendi iradeleriyle öğrenmeleri 
temeline dayalıdır. Öğrencilere klasik amfi veya dersane dersleri verilmeyecek, kişisel 
veya gruplar halinde kendi kendine yaparak öğrenme sürecinden geçeceklerdir.  

Bugün için planlanan uygulama şu şekildedir: 

İkinci senenin sonunda öğrenciler yukarıdaki kriterlerle seçilecekler ve kendilerine 
yararlanabilecekleri pekçok kaynak bildirilecektir.  

Üçüncü sınıfta devam eden dersler dışında haftada ortalama 4 saat formal olarak 
AEP’na ayrılmıştır. Bazı haftalarda 2, bazı haftalarda 6 saate kadar değişiklik 
olabilecektir. Öğrenciler ayrılan sürelerin dışında da istedikleri takdirde aktivitelerine 
devam edebilecektir. 

AEP için ayrılan süre 2 saat Medikal İngilizce, 2 saat ÖÇM uygulamalarından elde 
edilmiştir. 

AEP uygulamaları mevcut evre ve bloklarla örtüştürülmüştür. Sınav haftalarında AEP 
uygulaması yoktur. 

 

AEP nasıl uygulanacaktır? 
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Bilimsel düşünce; bilgiye erişim; araştırma şekil ve teknikleri: 

E4B1 ile örtüşen bu evre 11 haftadan oluşmaktadır. Bu evrede bilimsel 
düşünce ve bilim tarihi, Türkiye’de bilim tarihi gözden geçirilecek, bazı 
buluşların gelişim süreci irdelenecek, bilim adamlarının hayatları gözden 
geçirilecektir. Bilgiye ulaşmanın yöntemleri uygulamalı olarak işlenecektir. 
Farklı araştırma şekilleri ve bunların etik-hukuk boyutları, araştırmalarda 
nedensellik, hata kaynakları, istatistiksel yöntemler tartışılacaktır. Bilimsel 
bir makale eleştirel gözle değerlendirilebilecek ve sunulabilecektir. 
 

Ekipman ve imkanların tanıtılması 

Bu evre E4B3 ile örtüşmekte ve 9 hafta sürmektedir. Bu evrede öğrenciler 
seçtikleri araştırma alanındaki araştırma olanaklarını ve altyapıyı 
tanıyacak, uygulanan araştırma yöntemlerini, teknikleri öğrenecek ve 
uygulayabilir hale geleceklerdir.  
Paralel olarak Halk Sağlığı uygulamaları başlayacak ve alan araştırmaları 
hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 
 

Alan ve Proje Hazırlığı 

E4B2 ile örtüşen bu evre 6 haftadan oluşmaktadır. Bu evrede araştırma 
planlaması, hipotez kurabilme, hangi araştırma çeşidinin, hangi soruları 
çözümlemeye uygun olduğu gözden geçirilecek, iyi klinik uygulamalar, iyi 
laboratuvar uygulamaları işlenecektir. Öğrencilerin seçebileceği araştırma 
alanları tanıtılacak, ziyaretler yapılacak ve araştırma alanı seçilecektir. 
 

Proje seçimine doğru 

Bu evre E4B4 ile örtüşmektedir ve 7 hafta sürmektedir. Bu evrede 
öğrenciler projelerini seçmek üzere hem laboratuvarın olanaklarını 
değerlendirecekler, hem literatür taramalarını yapacaklar ve danışmanları 
ile fikir alışverişinde bulunacaklardır. Diğer AEP öğrencileri ile ortak 
toplantılar yaparak kendi ilerlemelerini sunacak ve birbirlerini 
eleştireceklerdir. 
Bu evrede de Halk Sağlığında proje seçimine doğru yol alınacaktır. 
 

Üçüncü sınıf programında yer alan evreler şunlardır  
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Üçüncü sınıfın yaz tatilinde AEP öğrencileri için “Hayvan Deneyleri Kursu” düzenlenecektir.  
Dördüncü sınıf ve beşinci sınıfta öğrenciler ağırlıklı olarak projelerinin yürütülmesine zaman 
harcayacaklardır. Bu sırada sıklıkla bir araya gelerek faaliyetlerini sunup tartışacak ve birbirlerini 
eleştirip önerilerde bulunacaklardır. Dört ve beşinci sınıflarda zaman zaman sosyal içeriği ağır basan 
toplantılarda bir araya gelinecek, bilim felsefesi sohbetleri yapılacaktır. 
 
Dört ve beşinci sınıflarda, Tıp Fakültesi müfredatında bulunmayan fakat bir tıp bilim adamının en 
azından haberdar olması gereken bazı temel bilim dersleri seçmeli olarak öğrencilere verilecek veya 
bu bilgileri elde etmeleri için yol gösterilecektir. 
 
Beşinci sınıfın ilk yarısında projenin bitirilmesine çalışılacaktır. Beşinci sınıfın ikinci yarısında 
projenin yazılması ve sunumuna hazırlık yapılacaktır.  
 
Araştırma, bir ulusal toplantıda, kabul edildiği takdirde uluslararası bir toplantıda öğrenci tarafından 
sunulacaktır. 
 
Makale haline getirilen çalışma ulusal veya uluslararası bir dergide yayınlanacaktır. 
İntörnlük dönemine proje ve sunumunun bırakılmamasına çalışılacaktır. 
 

Üçüncü Sınıf Sonrası 

Öğretim üyelerinin programda yer almaları da gönüllülük esasına göre 
olacaktır. Ancak laboratuvarlardan sorumlu olan öğretim üyelerinin AEP 
içinde yer almaları istenecektir. 
 
Her öğrencinin projesini birlikte yürüteceği bir danışman öğretim üyesi 
olacaktır. Ayrıca AEP komisyonundan bir öğretim üyesi de öğrencinin 
program danışmanı olarak görev yapacaktır. 
 
AEP içindeki evrelerin öğrenim hedefleri belirlenmiştir. Öğretim üyelerinin 
sorumlu olduğu aktivitelerin öğrenim hedefleri ana hedeflere uygun biçimde 
kendileri tarafından tayin edilecektir. Aktivitelerin işleniş formatı önceden 
belirlenene uygun olarak AEP komisyonu ile öğretim üyesinin işbirliği ile 
belirlenecektir. 
 

Öğretim Üyeleri Programda Nasıl Yer Alacaktır? 
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Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan bütün laboratuvarlar öğrencilerin 
proje yapması için kullanılabilir. İlgili bilim dalından bir öğretim üyesi 
öğrencinin danışmanı olacak ve projesinini yürütülmesi konusunda 
öğrencinin yolunu açacaktır. AREL, EBİLTEM, İlaç Araştırma 
laboratuvarları da bu bağlamda görev alacaklardır. 
Öğrencinin seçtiği bilim dalındaki faaliyet ve uygulamaların standart ve 
yapılandırılmış hale getirilmesi sağlanacaktır. Bunun için laboratuvar 
branşları ile AEP komisyonundan bazı öğretim üyelerinden oluşan bir 
komisyon görevlendirilmiştir. 
 

Öğrenciler projelerini hangi laboratuvarlarda 
yapacaktır? 

Belirlenmiş olan öğrenim hedeflerine ulaşılması konusunda öğrenciler 
değerlendirileceklerdir. 
Bunun için kullanılacak yöntemler şunlardır: 
1. Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin değerlendirmeleri: Eğitim 
faaliyetlerinin hemen hemen tamamı interaktif tartışma, sohbet ve sunum 
biçiminde olduğu için ilgili öğretim üyeleri öğrenciyi 

 Etkinliklere devamlılık 

 Etkinliklere aktif katılım 

 Verilen ödevleri yapma 

 Arkadaşları ve öğretim üyeleriyle ilişkileri 

yönünden değerlendirecektir. Takım arkadaşlarının birbirini ve öğrencinin 
kendisini değerlendirmesi için kriterler konacaktır. 
2. Öğrenim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçen küçük kuizler 
yapılacaktır. 
3. Eleştirel düşünce, yaratıcı düşünce ölçümüne yönelik yurtdışında 
geliştirilmiş testlerden yararlanılacaktır. 
4. Projenin yürütülmesi ve tamamlanması başlı başına en önemli ölçme ve 
değerlendirme unsurudur. 
 
AEP’nın kendisi de sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulacak, öğrenim 
hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı, programın çıktısının ne olduğu, elde edilen 
ürünlerin (projelerin) kalitesinin sınanması yapılacaktır. Her aktivite 
uygulayan öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından eleştiriye tabi tutulacak 
ve sürekli iyileştirmeler yapılacaktır. AEP öğrencilerinin sonraki akademik 
yaşamları da programın başarısının göstergelerinden olacaktır. 
 

Nasıl bir ölçme değerlendirme? 
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Tamamen gönüllülük esasına göre öğrenci alındığı için dileyen öğrenci programa 
devam etmeyebilir. Ya da başarısız görünen öğrenci programdan çıkartılabilir. 
AEP’ndan çıkmak öğrencinin Tıp Eğitimi ile ilgili diğer değerlendirmeleri için bir kötü 
puan sayılmayacaktır.  
 
Ancak programdan ayrılan her öğrencinin değerlendirmesi yapılacak ve sonraki 
uygulamalarda öğrencilerin ayrılma isteklerini engelleyecek iyileştirmeler yapılacaktır. 

Öğrenci Araştırma Eğitimi Programından ayrılabilir mi? 

Öğrencilerin yapacakları projeler Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 
Fonundan öncelikle desteklenecekir. 
 
Üniversiteye sanayi ve firmalardan sağlanan kaynakların bir kısmı öğrencilerin 
projeleri ve yurtdışı rotasyonları için kullanılacaktır. 

AEP’nın mali kaynağı nasıl karşılanacak? 

AEP’nı bitiren öğrenciye sertifika verilecektir. 
 
Öğrencinin esas kazancı elde ettiği bilgi, beceri ve tutumlardır. 

Araştırma Eğitimi Programını bitiren öğrenci Tıp Fakültesi diploması 
dışında bir belge alacak mıdır? 



 

 

 

AEP 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin Özgün Modeli 

http://www.aep.ege.edu.tr 


