
         Nitelikli Hekimlik Eğitiminin Amaç ve Öğrenim Hedefleri   

 

Amaç: İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarının, fakültenin amaçlarına uygun 

yeterlilik ve yetkinleri kazanarak nitelikli hekimler olarak mezun olmaları. 

Öğrenim Hedefleri: Tıp eğitimi boyunca öğrenciler; 

 Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve çalışma arkadaşları ile etkili 

iletişim kurabilmeli 

 Ekip anlayışı içinde çalışabilmeli, ekip lideri olabilmeli 

 Tıp bilim ve sanatını mesleki etik ilkelerine uygun bir şekilde 

uygulayabilmeli 

 Toplumun sağlık sorunlarını tanıyabilmeli ve çözüm yolları 

geliştirebilmeli 

 Koruyucu hekimlik ilkelerini  benimseyebilmeli ve uygulayabilmeli 

 Araştırmacı, kuşkucu ve sorgulayıcı bir yaklaşımla eleştirel düşünebilmeli 

 Danışan ve hastalara biyopsikososyal bütünlük içinde insanca  

yaklaşabilmeli 

 Mesleki becerileri tam ve uygun bir şekilde uygulayabilmeli 

 

Dersin adı        : İletişim Becerileri I 

Öğretim Üyesi     : Prof.Dr.Güler Bahadır 

Dönem                 : Birinci Yıl Güz Yarıyılı (Tıbbi Bilimlere Giriş 1.Sömestr’da) 

Süre                     :12 hafta  ve haftada iki blok saat(12x2 saat)  

Zorunlu / seçmeli : Zorunlu 

Dersin Yöntemi    : Kuramsal amfi dersi 

Değerlendirme yöntemi (çoktan seçmeli yazılı sınav,klasik yazılı sınav, ödev, 

portfolyo çalışması vb): Çoktan seçmeli yazılı sınav/ödev 

Dersin Amacı: Geleceğin hekimleri olacak olan tıp öğrencilerinin iletişim 

becerilerini geliştirmek 

 

Öğrenim hedefleri: Öğrenciler, 

 İletişimi tanımlayabilmeli 

 Genel iletişim kavramlarını açıklayabilmeli 

 Ses tonunun ve beden dilinin önemini söyleyebilmeli 



 Çift yönlü iletişimi tanımlayabilmeli 

 Etkin dinleme yapmanın önemini açılayabilmeli 

 Empati kavramını tanımlayabilmeli 

 İletişim engellerini sayabilmeli ve önemini açıklayabilmeli 

 Hekim-hasta iletişiminin temel kavramlarını açıklayabilmeli 

 Hasta psikolojisini anlamanın iletişim kurmadaki önemini açıklayabilmeli 

 Hastalanan/başvuran kişilerin kullandığı ego savunma mekanizmalarını 

sayabilmeli 

 Hekim-hasta ilişkisi modellerini açıklayabilmeli 

 Hasta hakları ve tıbbi etik kavramlarının iletişim kurmadaki önemini ifade 

edebilmeli 

 Özelliği olan(çocuk, yaşlı, engelli…) hastalarla iletişim kurmak için 

gerekenleri açıklayabilmeli 

 

Konu başlıkları: 

1. Tanışma, derse yönelim, amaç ve öğrenim hedeflerinin,işleyişin 

açıklanması 

2. Genel iletişim kavramları 

3. Sözlü iletişim (ses tonu, hitap) 

4. Sözlü iletişim (çift yönlü iletişim,geri bildirim) 

5. Beden dili 

6. Dinleme 

7. Empati 

8. İletişim engelleri 

9. Hekim-hasta iletişiminin temel kavramları 

10. Hasta psikolojisi 

11. Hasta hakları, tıbbi etik ve iletişim 

12. Özelliği olan hastalarla iletişim (çocuk, yaşlı,engelli hastalar) 

13. Dersin genel özeti ve geri bildirim alma 

 

 

 



İletişim Becerileri II 

 

Öğretim Üyesi   : Prof.Dr.Güler Bahadır 

Dönem                : Birinci Yıl Bahar Yarıyılı (Tıbbi Bilimlere Giri, 2.Sömestr’da) 

Süre                    : 6 hafta  ve her hafta üç saatlik kuramsal amfi dersi (6x3 saat)  

Zorunlu / seçmeli : Zorunlu 

Dersin Yöntemi  : Sinema filmleri  ve TV dizileri izlemek; küçük ve büyük 

grup tartışması yapmak 

Dersin Amacı      : İletişim becerilerini geliştirmek 

Değerlendirme yöntemi (çoktan seçmeli yazılı sınav,klasik yazılı sınav, ödev, 

portfolyo çalışması vb): Portfolyo/ödev 

 

 


