
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Program yeterlilikleri 

1. Vücudu oluşturan sistemlerin normal yapı ve işleyişlerini bilir. 

2. Hastalıkların nedenlerini, oluş mekanizmalarını ve etkilenen organlardaki değişiklikleri tanımlar. 

3. Hastalardan ayrıntılı anamnez alır ve ayrıntılı fizik muayene yapar. 

4. Hastalıkların ayırıcı tanısını yapar ve tanı koyar. 

5. Sık görülen hastalıkların epidemiyolojisini bilir ve koruyucu hekimlik uygulamaları ile bunların 

azaltılmasına çalışır. 

6. Sık görülen hastalıkların klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgularını yorumlar,  tedavisinde bütüncül 

yaklaşımla kanıta dayalı uygulamalarını seçer. 

7. Acil durumlarda inisiyatif kullanarak çabuk ve doğru karar alır. 

8. Yaşamı tehdit eden hastalıkları tanır, uygun ilk tedavilerini yapar ve gerektiğinde uygun birimlere 

yönlendirir.  

9. Ekip çalışmasına katılır ve sağlık ekibine liderlik yapar.  

10. Sağlık ile ilgili istatistiksel bilgileri değerlendirir. 

11. Sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi, finansmanı ve hekimlik uygulamalarının yasal 

düzenlemelerini bilir. 

12. Hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve meslektaşları ile güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim 

kurar.  

13. Türkçeyi etkin bir şekilde kullanır, İngilizceyi mesleki literatürü takip edebilecek, iletişim ve 

uygulamalarına aktarabilecek düzeyde bilir. 

14. Mesleki uygulama ve araştırmalarda etik kuralları bilir ve uygular. 

15. Mesleki uygulama ve araştırmalarda güncel, bilimsel, teknolojik gelişmeleri izler ve tıp alanındaki 

entelektüel birikimiyle katkıda bulunur. 

16. Hizmet sunduğu toplumun sağlıklı olma durumunun geliştirilmesinde görev alır. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TYÇÇ Program Çıktıları 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Bilgi 1 X X X X X X X X  X X   X X  

Beceri 1 X X X X X X X X  X X      

2      X         X X 

Yetkinlikler 
(Bağımsız çalışabilme ve 

sorumluluk alabilme 

yetkinliği) 

1         X  X    X X 

2       X  X        

3         X   X  X  X 

Yetkinlikler 

(Öğrenme 

yetkinliği) 

1 X X X X X X X X       X X 

2               X  

3               X X 

Yetkinlikler 
(İletişim ve Sosyal 

Yetkinlik) 

1         X  X X X X   

2          X   X  X  

3               X X 

4              X   

5                 

Yetkinlikler 
(Alana Özgü Yetkinlik) 

1          X X   X X  

2               X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TYÇÇ Program Çıktıları 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Bilgi 1 X X X X X X  X         

2 X X X X X X  X  X       

3             X  X  

Beceri 1      X   X X X   X X  

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ  (TYYÇ) 

6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri 

 
YETKĠNLĠKLER 

TYYÇ 

DÜZEYĠ 
BĠLGĠ 

-Kuramsal 
-Olgusal 

BECERĠLER 

-Bilişsel 
-Uygulamalı 

Bağımsız 

Çalışabilme ve 

Sorumluluk 

Alabilme 

Yetkinliği 

Öğrenme Yetkinliği Ġletişim ve Sosyal 

Yetkinlik 

Alana Özgü 

Yetkinlik 

LĠSANS 1. Alanındaki 

güncel  bilgileri 
içeren ders 

kitapları, 

uygulama araç-
gereçleri ve diğer 

kaynaklarla 

desteklenen ileri 
düzeydeki 

kuramsal ve 

uygulamalı 
bilgilere sahip 

olma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Alanında edindiği 

ileri düzeydeki 
kuramsal ve 

uygulamalı bilgileri 

kullanabilme. 
2.Alanında edindiği 

ileri düzeydeki bilgi 

ve becerileri 
kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, 
sorunları 

tanımlayabilme, 
analiz edebilme, 

araştırmalara ve 

kanıtlara dayalı 
çözüm önerileri 

geliştirebilme. 

 
 

 

1. Alanı ile ilgili 

ileri düzeydeki bir 
çalışmayı  

bağımsız olarak 

yürütebilme. 
2. Alanı ile ilgili 

uygulamalarda 

karşılaşılan ve 
öngörülemeyen 

karmaşık 

sorunları çözmek 
için bireysel ve 

ekip üyesi olarak 
sorumluluk 

alabilme. 

3.Sorumluluğu 
altında 

çalışanların  bir 

proje 
çerçevesinde 

gelişimlerine 

yönelik 
etkinlikleri 

planlayabilme ve 

yönetebilme. 

1. Alanında edindiği 

ileri düzeydeki bilgi 
ve becerileri eleştirel 

bir yaklaşımla 

değerlendirebilme, 
2 .Öğrenme 

gereksinimlerini 

belirleyebilme ve 
öğrenmesini 

yönlendirebilme. 

3. Yaşam boyu 
öğrenmeye ilişkin 

olumlu tutum 
geliştirebilme. 

1.Alanı ile ilgili 

konularda ilgili kişi 
ve kurumları 

bilgilendirebilme; 

düşüncelerini ve 
sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini 

yazılı ve sözlü 
olarak aktarabilme. 

2. Alanı ile ilgili 

konularda 
düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini 

nicel ve nitel 

verilerle 
destekleyerek 

uzman olan ve 

olmayan kişilerle 
paylaşabilme. 

3.Toplumsal 

sorumluluk bilinci 
ile yaşadığı sosyal 

çevre için proje ve 

etkinlikler 
düzenleyebilme ve 

bunları 

uygulayabilme. 
4.Bir yabancı dili  

en az Avrupa Dil 

Portföyü B1 Genel 
Düzeyi'nde 

kullanarak 

alanındaki bilgileri 
izleyebilme ve 

meslektaşları ile 

iletişim kurabilme. 
5.Alanının 

gerektirdiği en az 

Avrupa Bilgisayar 
Kullanma Lisansı 

İleri Düzeyinde 

bilgisayar yazılımı 
ile birlikte bilişim ve 

iletişim 

teknolojilerini 
kullanabilme. 

1.Alanı ile ilgili 

verilerin 
toplanması, 

yorumlanması,  

uygulanması ve 
sonuçlarının 

duyurulması 

aşamalarında 
toplumsal, 

bilimsel, kültürel 

ve etik değerlere 
uygun hareket 

etme. 
2. Sosyal 

hakların 

evrenselliği, 
sosyal adalet, 

kalite kültürü ve 

kültürel 
değerlerin 

korunması ile  

çevre koruma, iş 
sağlığı ve 

güvenliği 

konularında 
yeterli bilince 

sahip olma. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2               X  

3      X          X 

4       X        X  

Yetkinlikler 
(Bağımsız çalışabilme ve 

sorumluluk alabilme 

yetkinliği) 

1         X X  X   X  

2       X  X   X     

3         X   X   X  

4               X X 

Yetkinlikler 
(Öğrenme yetkinliği) 

1 X X X X X X X X  X       

2 X X X X X X X X  X       

3             X  X  

4               X  

5             X  X  

Yetkinlikler 
(İletişim ve Sosyal 

Yetkinlik) 

1           X X     

2         X X  X   X  

3         X       X 

4             X    

5                 

6               X  

7            X X    

8             X    

9           X      

Yetkinlikler 
(Alana Özgü Yetkinlik) 

1   X X X X X X      X   

2                 

3     X   X        X 

4           X   X   

5         X      X  

6 X X   X  X X         

7               X  

8           X   X   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYYÇ Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 

6. Düzey (LĠSANS Eğitimi) 

 
YETKĠNLĠKLER 

TYYÇ 

DÜZEYĠ 
BĠLGĠ 

-Kuramsal 
-Olgusal 

BECERĠLER 

-Bilişsel 
-Uygulamalı 

Bağımsız 

Çalışabilme ve 

Sorumluluk 

Alabilme 

Yetkinliği 

Öğrenme Yetkinliği Ġletişim ve Sosyal 

Yetkinlik 

Alana Özgü 

Yetkinlik 

LĠSANS 1Sağlıkalanındaki 

temel ve güncel 

bilgileri içerenders 

kitapları,uygulamaaraçgereçleri 

vemultimedya 

eğitim araçgereçleri ilediğer 

kaynaklarladesteklenen 

ileri düzeydeki 

kuramsal ve 

uygulamalı 

bilgileresahiptir. 

 

2Bilginin 

doğası, kaynağı, 

sınırları,doğruluğu, 

güvenirliliği vegeçerliliğini 

değerlendirme 

bilgisinesahiptir. 

 

3Sağlık 

alanındaki 

bilimsel bilgiye 

ulaşma, güncel 

literatürüizleme, 

değerlendirme 

veuygulayabilme 

bilgisine 

sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Sağlık 

alanında edindiği 

ileri düzeydeki 

bilgi ve becerileri 

kullanarakbilimsel 

olarak 

kanıtlanmışverileri 

yorumlarve 

değerlendirir,sorunları 

tanımlar, analiz 

eder,araştırmalara ve 

kanıtlara dayalı 

mesleki ve etikdeğerleri 

gözeterek 

çözümönerilerigeliştirir, 

bilgiyipaylaşır, 

ekipçalışması yapar. 

 

2Sağlıkve 

araştırma alanıile ilgili 

bilgiteknolojilerini 

kullanır. 

 

3Sağlık 

alanında edindiğiileri 

düzeydekikuramsal ve 

uygulamalıbilgileri 

kullanarak birey,aile ve 

toplumayönelik sağlık 

eğitimi yapar. 

 

4Alanınaözgü 

Sorunlarabilimsel 

veriler/kanıtlar 

doğrultusunda 

çözüm üretir 
 
 

1Sağlıkalanı ile 

ilgili sahip 

olduğu 

ileri düzeydeki 

bilgi 

birikimini 

kullanarak 

bir çalışmayı 

bağımsız olarak 

yürütür ve bu 

alanda 

çalışan diğer 

meslek 

grupları ile 

işbirliği 

içinde ekip üyesi 

olarak 

sorumluluk 

alır. 

 

2Sağlıkalanı ile 

ilgili 

uygulamalarda 

karşılaşılan ve 

öngörülemeyen 

karmaşık 

sorunları 

çözmek için 

bireysel 

ve ekip üyesi 

olarak 

sorumluluk alır. 

 

3Sorumluluğu 

altında 

çalışanların 

bir 

projeçerçevesinde 

gelişimlerine 

yönelik 

etkinlikleri 

planlar, 

yönetir ve süreci 

izleyip 

değerlendirir. 

 

4Alanına 

özgü 

bilimsel bilgi 

üretme 

sorumluluğunu 

yerine 

getirir/tanımlayıcı 

düzeyde 

araştırma 

yapar. 

1Sağlıkalanında 

edindiği ileridüzeydeki 

bilgive becerileri 

eleştirel biryaklaşımla 

değerlendirir. 

 

2Öğrenmehedeflerini 

belirler veöğrenmeyi 

öğrendiğinigösterir. 

 

3Öğrenmekaynaklarını 

belirler,kaynaklara 

etkin/hızlıerişir. 

 

4Yaşamboyu 

Öğrenmeyibenimsediğini 

gösterir,gelişime açıktır 

ve bu davranışıdevam 

ettirir. 

 

5Bilgiyeulaşma 

yollarına karar 

verir veuygular. 

1Sağlık alanı ile ilgili 

konularda ilgili kişi ve 

kurumları bilgilendirir; 

düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini 

yazılı ve sözlü olarak 

aktarır; ilgili kişi ve 

kurumlarındüşüncelerini, 

istek ve 

beklentilerini dinler. 

 

2Sağlık alanı ile ilgili 

konulardadüşüncelerini 

ve 

sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini nicel ve nitel 

verilerle destekleyerek 

ekip çalışması içinde ve 

sürecin etkin bir elemanı 

olarak uzman 

olan ve olmayan kişilerle 

paylaşır. 

 

3Toplumsal sorumluluk 

bilinci ile yaşadığı 

sosyal çevre için diğer 

meslek grupları ile 

işbirliği içinde proje ve 

etkinlikler düzenler ve 

bunları uygular. 

 

4Bir yabancı dili en 

az Avrupa Dil Portföyü 

B1 Genel Düzeyinde 

kullanarak alanındaki 

bilgileri izler ve 

meslektaşları ile 

iletişim kurar. 

 

5Alanının gerektirdiği 

en az Avrupa Bilgisayar 

Kullanma Lisansı 

Düzeyinde bilgisayar 

yazılımı ile birlikte 

bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanır. 

 

6Sağlık alanında 

toplumun ve dünyanın 

gündemindeki 

olayları/gelişmeleri 

izler ve değerlendirir. 

 

7Sözlü ve yazılı 

olarak etkili iletişim 

kurar. 

 

8Kültürlerarası 

iletişim kurma bilgi ve 

becerisine sahiptir. 

 

9Mesleki aktivite ve 

uygulamalarını etkin 

ve güvenli şekilde 

belgeler/doğru ve 

etkili kayıt tutar. 

1Sağlık alanı ile 

ilgili verileri 

toplar, yorumlar,uygular 

vesonuçlarının 

duyurulmasıaşamalarında 

ilgili 

disiplinlerdenkişilerle 

işbirliğiyapar ve 

toplumsal,bilimsel, 

kültürelve etik değerlere 

uygun hareket 

eder. 

 

2Kaliteyönetimi 

ve süreçlerine 

uygun davranır ve 

bu süreçlerekatılır. 

 

3Bebekveçocukları da 

Kapsayacakşekilde, birey 

vehalk sağlığı, 

çevrekoruma ve iş 

güvenliğikonularında 

yeterli bilincesahiptir ve 

uygular. 

 

4Bireyolarak 

görev, hak 

vesorumlulukları ileilgili 

yasa,yönetmelik, 

mevzuata vemesleki etik 

kurallarına 

uygundavranır. 

 

5Profesyonelkimliği ile 

Meslektaşlarınarol model 

vetopluma örnek 

olur. 

 

6Sağlıklıve/veya 

hasta bireyinyapısı, 

fizyolojikfonksiyonları 

davranışları;bireyin 

sağlığı ilefiziksel ve 

sosyalçevresi arasındaki 

ilişkisini 

anlamayayetkindir. 

 

7Mezuniyet 

sonrası kurum içi,yerel, 

ulusal veuluslararası 

eğitimlere katılır; 

bunlarıkredilendirir ve 

belgeler. 

 

8Etikilkelerin ve 

etik 

kurullarıneğitimuygulama 

ve araştırma alanlarında 

bireyve toplum için 

önemini bilir. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYÇÇ Program Çıktıları 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Bilgi 1 X X   X X X X         

2          X     X  

Beceri 1 X X X X X X X X         

2     X X  X X X     X  

3               X  

Yetkinlikler 
(Bağımsız çalışabilme ve 

sorumluluk alabilme 

yetkinliği) 

1         X   X   X  

2       X X    X     

3         X   X   X  

Yetkinlikler 
(Öğrenme yetkinliği) 

1 X X X X X X X X         

2             X  X  

3               X X 

Yetkinlikler 
(İletişim ve Sosyal 

Yetkinlik) 

1           X X X    

2         X  X X X X X X 

3            X    X 

4             X    

5                 

6             X  X  

7           X X     

Yetkinlikler 
(Alana Özgü Yetkinlik) 

1   X X X X X X X X X X  X   

2                 

3     X   X        X 

4           X   X   

5               X  

6 X X X X X X X X         

7         X   X     

8  X X X X X X X         

9         X   X     

10               X  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYYÇ Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı) 

6. Düzey (LĠSANS Eğitimi) 

 
YETKĠNLĠKLER 

TYYÇ 

DÜZEYĠ 
BĠLGĠ 

-Kuramsal 
-Olgusal 

BECERĠLER 

-Bilişsel 
-Uygulamalı 

Bağımsız 

Çalışabilme 

ve 

Sorumluluk 

Alabilme 

Yetkinliği 

Öğrenme 

Yetkinliği 

Ġletişim ve 

Sosyal Yetkinlik 

Alana Özgü Yetkinlik 

LĠSANS 1 Ortaöğretimde 

Kazandığı 

yeterliliklere 

dayalı olarak; 

lisans 

düzeyinde, 

sağlık alanıyla 

ilgili kavramları 

ve kavramlar 

arası ilişkileri 

kavrar ve sağlık 

alanındaki 

güncel bilgileri 

içeren ders 

kitapları, 

uygulama araç 

gereçleri ve 

diğer 

kaynaklarla 

desteklenen ileri 

düzeydeki 

kuramsal ve 

uygulamalı 

bilgilere 

sahiptir. 

 

2 Bilginin 

doğası, 

kaynağı, 

sınırları, 

doğruluğu, 

güvenirliliği ve 

geçerliliğini 

değerlendirme 

bilgisine sahiptir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Lisans düzeyinde 

alana 

özgü, edindiği ileri 

düzeydeki kuramsal ve 

olgusal bilgileri 

kullanır. 

 

2Sağlık alanında 

edindiği ileri 

düzeydeki bilgi ve 

becerileri 

kullanarak bilimsel 

olarak kanıtlanmış 

verileri yorumlar 

ve değerlendirir, 

sorunları tanımlar, 

analiz 

eder, bilgiyi paylaşır, 

ekip çalışması yapar. 

 

3Sağlı alanı ile ilgili 

bilgisayar 

programlarını, 

ilgili teknolojileri ve 

eğitim araçlarını 

kullanır 

 

1 Sağlık alanı ile 

ilgili sahip 

olduğu 

ileri bilgi 

birikimini 

kullanarak bir 

çalışmayı 

bağımsız olarak 

yürütür ve bu 

alanda çalışan 

diğer meslek 

grupları ile 

işbirliği içinde 

ekip üyesi olarak 

sorumluluk alır. 

 

2 Sağlık alanı ile 

İlgili 

uygulamalarda 

karşılaşılan ve 

öngörülemeyen 

karmaşık 

sorunları 

çözmek için 

bireysel ve ekip 

üyesi olarak 

sorumluluk alır. 

 

3 Sorumluluğu 

Altında 

çalışanların bir 

proje 

Çerçevesinde 

gelişimlerine 

yönelik 

etkinlikleri 

planlar ve 

yönetir 

ve süreci izleyip 

değerlendirir. 

1 Sağlık alanında 

edindiği ileri 

düzeydeki bilgi ve 

becerileri 

eleştirel bir 

yaklaşımla 

değerlendirir. 

 

2 Öğrenme 

gereksinimlerini 

ve öğrenme 

kaynaklarını 

belirler, kaynakları 

etkin 

kullanarak 

öğrenmesini 

yönlendirir. 

 

3Yaşam boyu 

öğrenmeye 

ilişkin olumlu 

tutum geliştirir ve 

davranışa 

dönüştürür. 

1Sağlık alanı ile 

ilgili 

konularda ilgili kişi 

ve 

kurumları 

bilgilendirir; 

düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini 

yazılı ve sözlü 

olarak aktarır, ilgili 

kişi ve kurumların 

düşüncelerini, istek 

ve 

beklentilerini alır. 

 

2 Sağlık alanı ile 

ilgili 

Konularda 

düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini 

nicel ve nitel 

verilerle 

destekleyerek, ekip 

çalışması içinde ve 

sürecin etkin bir 

elemanı olarak, 

uzman olan ve 

olmayan kişilerle 

paylaşır.  

 

3Toplumsal 

sorumluluk bilinci 

ile 

yaşadığı sosyal 

çevre 

için diğer meslek 

grupları ile işbirliği 

içinde proje ve 

etkinlikler düzenler 

ve 

bunları uygular. 

 

4Bir yabancı dili en 

az Avrupa Dil 

Portföyü 

B1 Genel Düzeyinde 

kullanarak 

alanındaki 

bilgileri izler ve 

meslektaşları ile 

iletişim kurar. 

 

5Alanının 

gerektirdiği en az 

Avrupa Bilgisayar 

Kullanma Lisansı 

İleri Düzeyinde 

bilgisayar yazılımı 

ile birlikte bilişim ve 

iletişim 

teknolojilerini 

kullanır. 

 

6Sağlık alanında 

toplumun ve 

1Sağlıkalanı ile 

ilgili 

verilerintoplanması,yorumlanması,uygulanması 

vesonuçlarının 

duyurulmasıaşamalarında ilgilidisiplinlerden 

kişilerle işbirliğiyapar ve 

toplumsal,bilimsel, kültürel 

ve etik değerlereuygun hareketeder. 

 

2KaliteYönetimi 

ve Süreçlerineuygun davranır vekatılır. 

 

3Bireyve halksağlığı, çevrekoruma ve 

işgüvenliğikonularında yeterlibilince sahiptir 

ve 

uygular. 

 

4Bireyolarakgörev, hak vesorumlulukları ile 

ilgili yasa,yönetmelik,mevzuata vemesleki 

etikkurallarına uygundavranır. 

 

5Dışgörünüm,tavır, tutum vedavranışları 

iletopluma örnekolur. 

 

6Sağlıklıve hasta 

bireyin yapısını,fizyolojik 

fonksiyonlarını vedavranışlarını vesağlık ile 

fizikselve sosyal çevre 

arasındaki ilişkiyiileri düzeydekavrama 

bilgisine 

sahiptir. 

 

7Sağlıkpersoneline ilişkin 

Uygulamaeğitiminekatılabilmeyeteneğine ve 

bupersonelle çalışmadeneyiminesahiptir. 

 

8Programınözüne ve amacınauygun olarak 

planlanmış, kendi 

alanında nitelikliyetkililer 

tarafındandenetlenenyerlerde 

klinikuygulamalar 

yaparak yeterli birklinik deneyimesahiptir. 

 

9Diğersağlıkdisiplinleri 

ileçalışabilmedeneyimine 

sahiptir. 

 

10Amacauygun 

program,planlama, yürütme 

vedeğerlendirmedeuluslar 

arasıstandartlardamesleki 

otonomisinikullanır, klinikuygulamalaryapacak 

yeterli 

deneyime sahiptir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dünyanın 

gündemindeki 

olayları/gelişmeleri 

izler ve 

değerlendirir. 

 

7Sözelve yazılı 

olarak kendini etkin 

ifade eder. 


