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YETKİNLİK ALANI -1/ MESLEKİ UYGULAMALAR 

 

YETKİNLİK 1.1. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSU 

 

TANIM: Hekimlerin, tıbbi bilgilerini, klinik becerilerini ve profesyonel tutumlarını kullanarak 

yüksek nitelikli, güvenli, birey ve toplum odaklı sağlık hizmeti sunmalarıdır. Bu süreçte, kendi 

uygulama alanları dahilinde ve uzmanlıklarının sınırlarını bilerek, bilgiyi toplar, yorumlar, klinik karar 

verir, tanısal ve tedaviye yönelik girişimleri gerçekleştirirler. Hekimlik yetkinliklerinde merkezi 

roldür. 

 

 

TEMEL YETERLİKLER: 

 

YETERLİK 1.1.1.  Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal 

bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda 

kullanır.  

Alt yeterlik 1.1.1.1. İnsan vücudundaki doku, organ ve sistemlerin normal yapı ve 

işlevlerini tanımlar. 

Alt yeterlik 1.1.1.2. İnsan vücudunun organ sistemleri arasındaki genetik, biyokimyasal, 

fizyolojik, nörolojik, immünolojik, ve mikrobiyolojik süreçlerini doku, organ ve sistemlerin 

normal yapı ve işlevleri ile ilişkilendirir. 

Alt yeterlik 1.1.1.3. Hastalıkların doku ve organ sistemleri üzerinde yarattığı değişiklikleri 

tanımlar. 

Alt yeterlik 1.1.1.4. Hekimlik uygulamalarında, güncel Ulusal Çekirdek Eğitim 

programında yer alan temel, klinik ve sosyal/davranışsal bilimlere ait asgari teorik ve pratik 

bilgiye sahiptir. 

Alt yeterlik 1.1.1.5. Tıbbi bilgisini klinik durumlara uygulayabilir. 

Alt yeterlik 1.1.1.6. Ulusal sağlık programları çerçevesinde bağışıklama, anne çocuk 

sağlığı, çevre sağlığı, taramalar, işçi sağlığı, toplum beslenmesi, yaşlı sağlığı,  salgın ve 

bulaşıcı hastalıklarla mücadele gibi koruyucu sağlık hizmetlerini uygular.  

Alt yeterlik 1.1.1.7. Bildirimi zorunlu hastalıkları tanır ve  uygun şekilde bildirimini  yapar. 

Alt yeterlik 1.1.1.8. Ulusal sağlık programları doğrultusunda kronik hastalıkların izlemlerini 

yapabilir. 
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YETERLİK 1.1.2.  Hasta yönetiminde, dil, din, ırk ve cins ayrımı gözetmeden bireyin 

sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişini de dikkate alan biyopsikososyal bir yaklaşım 

gösterir. 

Alt yeterlik 1.1.2.1. Her bir hastanın dil, din, ırk ve cinsiyetini sorgulamaksızın sağlık 

hizmetinden eşit olarak yararlanmasını sağlar. 

Alt yeterlik 1.1.2.2. Hastalığa sebep olabilecek biyolojik, psikolojik ve sosyal etkenleri sayar. 

Alt yeterlik 1.1.2.3. Sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında biyolojik, psikolojik ve sosyal 

etkenleri değerlendirir. 

Alt yeterlik 1.1.2.4. Alkol ve madde kötüye kullanımı ve bağımlılığını saptar. 

Alt yeterlik 1.1.2.5. Hastalık sürecinde oluşabilecek kendine zarar verme/intihar düşüncesini 

saptar. 

Alt yeterlik 1.1.2.6. Davranış değişikliği, hastalığa olan yaklaşım, tıbbi tedaviye uyum gibi 

unsurlarla bireyin bütüncül olarak tedavi edilmesini amaçlar. 

Alt yeterlik 1.1.2.7. Hastanın sosyokültürel, psikolojik durumuna uygun bir dil kullanır ve 

tetkik ve tedavilerini bu durumlara göre yönlendirir. 

Alt yeterlik 1.1.2.8. Özellikle çocuk hastalar başta olmak üzere, hastanın istismara uğrama 

riskini bilir ve araştırır. 

Alt yeterlik 1.1.2.9. Hasta-hekim ilişkisinin gizliliğine uygun davranır ve hastaya bu konuda 

güven verir. 

 

YETERLİK 1.1.3.  Sağlık hizmeti sunumunda, bireylerin ve toplumun sağlığını koruma ve 

geliştirmeyi önceler. 

            Alt yeterlik 1.1.3.1. Sağlık hizmeti sunumu sırasında toplum sağlığı ile ilgili olarak  

             karşılaştığı olumsuzlukların nedenlerini araştırarak çözüm önerileri ortaya koyar ve bunları  

             ilgilileri ile paylaşır. 

            Alt yeterlik 1.1.3.2. Tüm sağlık bakım süreçlerinde sağlığın korunması, geliştirilmesi ve  

            hastalıkların önlenmesi yaklaşımına öncelik verir.  

            Alt yeterlik 1.1.3.3. Bireylerin ve toplumun sağlığının yönetiminde sağlığın geliştirilmesi ve  

            korunması, hastalık ve sakatlıkların önlenmesi, acil durumlara hazırlık ve müdahale ilkelerini  

            uygular. 

 

YETERLİK 1.1.4. Sağlığı etkileyen bireysel, toplumsal, sosyal ve çevresel faktörleri dikkate 

alarak; sağlıklılık durumunun sürdürülmesi ve geliştirilmesi yönünde gerekli çalışmaları yapar. 
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Alt yeterlik 1.1.4.1. Toplumun sağlık sorunlarının belirlenmesinde ve bu sorunların tanı ve 

tedavisinde hekimlerin ve halk sağlığının rollerini tanımlar.   

Alt yeterlik 1.1.4.2. Halk sağlığı müdahalesi gerektiren durumlarda bireylerin sağlığını 

yönetmede halk sağlığı örgütlerinin rolünü tanımlar ve onlarla birlikte çalışır. 

Alt yeterlik 1.1.4.3. Bireylerin ve popülasyonların sağlığını tanımlamak ve değerlendirmek 

için epidemiyolojik yöntemleri ve verileri ve diğer uygun bilgi kaynaklarını kullanır. 

             Alt yeterlik 1.1.4.4. Bulunduğu bölgeye özel çevresel riskleri görür ve sağlık sistemine  

              sunar. 

 

YETERLİK 1.1.5. Hedef kitlenin özelliklerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanıyarak, 

sağlıklı/hasta bireylere ve yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir.  

Alt yeterlik 1.1.5.1. Hizmet verdiği toplumun sağlık düzeyini ve gereksinimlerini uygun 

yöntem ve araçlarla değerlendirerek belirler ve izler. 

Alt yeterlik 1.1.5.2. Sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini benimsemeleri ve uygulamaları için 

bireyleri destekler, eğitim ve danışmanlık verir 

 

YETERLİK 1.1.6. Sağlık hizmet sunumunda, koruma, tanı, tedavi, takip ve rehabilitasyon 

süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkin yaklaşım gösteri 

Alt yeterlik 1.1.6.1. Tanı, tedavi, korunma, takip ve rehabilitasyon amaçlarına yönelik 

anamnez alır, fizik muayene yapar, gerekli tetkikleri seçer. 

Alt yeterlik 1.1.6.2. Anamnez, fizik muayene ve tetkik sonuçlarını değerlendirir, ön 

tanı/tanı koyar 

Alt yeterlik 1.1.6.3. Sağlığın korunması, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik 

bakım hedefleri belirler 

Alt yeterlik 1.1.6.4. Akılcı ilaç uygulama ilkeleri doğrultusunda reçete düzenler.  

Alt yeterlik 1.1.6.5. Hastanın ne zaman üst basamak sağlık kuruluşlarına sevk 

edilmesi/konsültasyon istenmesi gerekliliğine karar verir, uygun koşullarda sevk edilmesini 

sağlar. 

 

YETERLİK 1.1.7. Tanı, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde, girişimsel ve/veya 

girişimsel olmayan uygulamaları hasta için güvenli ve etkin bir biçimde gerçekleştirir.  

Alt yeterlik 1.1.7.1. Tanı ve/veya tedaviye yönelik girişimsel işlemleri belirler. 

Alt yeterlik 1.1.7.2.Hasta ve/veya yakınlarına girişimsel işlemlerin gerekçe, yarar ve 

risklerini açıklayarak aydınlatılmış onam alır ve belgeler.    
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Alt yeterlik 1.1.7.3. Uygun ortam ve koşullarda uzmanlık gerektirmeyen girişimsel işlemleri 

etkin ve güvenli bir şekilde uygular.  

             Alt yeterlik 1.1.7.4. İlkyardım yaklaşım algoritmalarını bilir ve uygular. 

Alt yeterlik 1.1.7.5.  Girişimsel işlem sonrası bakım planı yapar ve uygular. 

 

YETERLİK 1.1.8. Hasta ve çalışan sağlığını ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık 

hizmeti sunar. 

Alt yeterlik 1.1.8.1. İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramlarını açıklar. 

Alt yeterlik 1.1.8.2. İşyeri ortam risklerini (Fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve 

psikososyal riskler) açıklar ve bunlara dair önlemler alır. 

Alt yeterlik 1.1.8.3. Mesleki /işle ilgili koşullardan kaynaklanan veya bunlardan etkilenen 

hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesi konusunda gerekli teorik ve pratik asgari bilgiye 

sahiptir. 

 

YETERLİK 1.1.9. Sağlık hizmet sunumunda, sağlığa etki eden gerek bölgesel ve küresel 

ölçekteki fiziksel ve sosyoekonomik çevreye ilişkin değişiklikleri, gerekse de kendisine başvuran 

kişilerin bireysel özellik ve davranışlarındaki değişimleri göz önünde bulundurur.  

Alt yeterlik 1.1.9.1. Bireyin ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyerek, sağlık 

hizmetine ulaşmada fırsat eşitliği sağlanması ve hizmete erişimin önündeki engellerin 

ortadan kaldırılması gibi temel etik ilkeleri savunabilir. 

Alt yeterlik 1.1.9.2.  Sağlığı etkileyen tüm ulusal ve uluslararası politika ve uygulamaları 

gelişim süreçleri içinde ayırt edebilir. Bu uygulamaların toplum sağlığına olası etkilerini 

değerlendirerek bilimsel zeminde savunabilir. 

Alt yeterlik 1.1.9.3.  Bölgesel ve küresel fiziksel ve sosyoekonomik değişiklikleri takip 

eder. 

 

 

YETKİNLİK ALANI -2/ MESLEKİ DEĞERLER VE YAKLAŞIMLAR 

 

YETKİNLİK 2.1. MESLEKİ ETİK VE PROFESYONEL İLKELERİ BENİMSEYEN  

 

TANIM: Hekimler, kendilerini bireylerin ve toplumun sağlığı ve bakımına adamış profesyoneller 

olarak önemli bir toplumsal role sahiptir. Bu rolün merkezinde hekimin profesyonel kimliği 

bulunmaktadır ve  klinik yeterlilik, sürekli mesleki gelişime ve etik değerlere bağlılık, toplum yararını 

destekleme, doğruluk, dürüstlük, özveri, ve farklılıklara saygı ile yönlendirilir. 
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TEMEL YETERLİKLER: 

 

YETERLİK 2.1.1.  Mesleğini yürütürken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. 

Alt yeterlik 2.1.1.1. İyi hekimlik uygulamlarını bilir ve mesleğini bunları dikkate alarak 

yürütür. 

Alt yeterlik 2.1.1.2. Deontolojiyi gözetir ve uygun davranır. 

 

YETERLİK 2.1.2.  Mesleğinin gerektirdiği etik ilkeler ile hak ve yasal sorumluluklar 

çerçevesinde görev ve yükümlülükleri yerine getirir. 

Alt yeterlik 2.1.2.1. Tıp etiği kavram ve ilkelerini bilir. 

Alt yeterlik 2.1.2.2. Tıp etiği kavram ve ilkeleri ile insan hakları ve hasta hakları  

konusunda ulusal ve uluslararası belgelerde yer alan kuralları uygular. 

Alt yeterlik 2.1.2.3. Hasta hakları ve meslektaşlarının haklarını gözetir ve savunur. 

Alt yeterlik 2.1.2.4. Aydınlatılmış onamın temel bileşenlerini sayar, hastalarından 

aydınlatılmış onam alır ve kaydeder. 

Alt yeterlik 2.1.2.5. Karar verme yeterliliği olmayan hastalar için tıbbi kararların nasıl 

alınması gerektiğini açıklar. 

Alt yeterlik 2.1.2.6. Mesleki gizlilik ilkesini ve bu ilkenin hangi koşullarda  

gözetilmeyebileceğini tanımlar. 

Alt yeterlik 2.1.2.7. Adli olgularda gecikmeksizin adli olgu bildirimi yapar, adli rapor 

düzenler, gerektiğinde adli tıp uzmanlarından görüş alır. 

 

YETERLİK 2.1.3. Hastanın bütünlüğünü dikkate alarak, yüksek nitelikli sağlık bakımı sunma 

konusunda kararlı davranışlar gösterir. 

Alt yeterlik 2.1.3.1. Hastalarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek birinci basamağa 

özgü koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hekimlik uygulamalarını ustalıkla yerine getirir. 

Alt yeterlik 2.1.3.2. Hastalarına nitelikli sağlık bakımı sunmak için kararlılık gösterir 

 

YETERLİK 2.1.4. Mesleki uygulamalarındaki performansını, duygularını ve bilişsel 

özelliklerini de göz önünde bulundurarak değerlendirir. 

           Alt yeterlik 2.1.4.1. Kişisel ve mesleki öncelikleri arasında denge oluşturarak kendi sağlığını  

           korur ve hizmetin devamlılığını sağlar. 
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YETKİNLİK 2.2. SAĞLIK SAVUNUCUSU   

 

TANIM:  

Hekimler, hizmet ettikleri hastalar, gruplar ve toplumla birlikte çalışarak halkın sağlık ve refahının 

iyileştirilmesinde sağlık savunucusu olarak rol alırlar. Önemli sağlık sorunları hakkında farkındalığı 

arttırır, kaynakların harekete geçirilmesini destekler, sağlığın belirleyicileri hakkındaki bilgilere 

katkıda bulunur, işbirlikleri geliştirirler. 

 

TEMEL YETERLİKLER: 

 

YETERLİK 2.2.1.  Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için, sosyal güvenirlik ve 

sosyal yükümlülük kavramlarını göz önünde bulundurarak, sağlık hizmet sunumunu 

geliştirmeyi savunur. 

Alt yeterlik 2.2.1.1. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi kavramlarını tanımlar ve mesleki 

yaşamında öncelikler. 

Alt yeterlik 2.2.1.2. Hizmet verdiği toplumda hastalıkların önlenmesi ve sağlığın 

geliştirilmesine yönelik çalışmalarda aktif rol üstlenir. 

 

YETERLİK 2.2.2.  Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için birey ve toplum sağlığı ile ilgili 

hizmet sunumu, eğitim ve danışmanlık süreçlerini tüm bileşenler ile işbirliği içinde planlayabilir 

ve yürütebilir.  

Alt yeterlik 2.2.2.1. Bireysel düzeyde sağlığa etki eden biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel 

ve ekonomik faktörleri hastaların katılımıyla belirler ve izler. 

Alt yeterlik 2.2.2.2. Toplumun sağlık düzeyini belirleme ve geliştirme süreçlerine toplumun 

katılımını teşvik eder. 

Alt yeterlik 2.2.2.3. Hasta bakımını ve toplum sağlığını desteklemek için toplum temelli 

kuruluşlarla birlikte çalışır. 

 

YETERLİK 2.2.3.  Sağlık politikalarının ve uygulamalarının birey ve toplum sağlık 

göstergelerine etkisini değerlendirir ve sağlık hizmetleri kalitesinin artırılmasını savunur. 

Alt yeterlik 2.2.3.1. Sağlık hizmet kalitesinde sürekli iyileştirme kavramını tanımlar ve bu 

sürece dahil olur. 

Alt yeterlik 2.2.3.2. Hastalıkları önleme, sağlığı geliştirme ve izleme süreçlerinde sürekli 

kalite geliştirme işlemini uygulayarak klinik uygulamayı iyileştirir.  
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YETERLİK 2.2.4.  Hekim kendi fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlığını korumaya ve 

geliştirilmeye önem verir, bunun için gerekenleri yapar. 

          Alt yeterlik 2.2.4.1. Bulaşıcı hastalıkla karşılaşma durumunda öncelikle kendini ve birlikte  

          çalıştığı sağlık çalışanlarının korunmasını sağlar ve süreci yönetir. 

          Alt yeterlik 2.2.4.2. Acil durumlarda öncelikle kendini korumaya alarak müdahale eder. 

          Alt yeterlik 2.2.4.3. Düzenli kontrol muayenelerinin gerekliliğini bilir.  

 

 

YETKİNLİK 2.3. LİDER YÖNETİCİ   

 

TANIM:  

 

Hekimin lider rolü, sağlık sisteminin işleyişi ve devam eden evrimi için ortak karar verme sürecine 

katılımını tanımlar. Hekimlerin sağlık sistemi içinde işbirlikçi liderlik ve yönetim sergilemesi 

toplumsal bir beklentidir. Hekimler sürekli gelişen sağlık sisteminin hem geliştirilmesine hem de 

sunumuna katkıda bulunur ve bu amaç doğrultusunda başkalarıyla etkileşime geçer. Hekimler kişisel 

yaşamlarını klinik, idari, bilimsel ve öğretme sorumluluklarıyla bütünleştirir. Sağlık sisteminde yerel, 

bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık bakımı sunucusu, ekip üyesi, katılımcı ve lider olarak 

işlev görürler.  

 

 

TEMEL YETERLİKLER: 

 

YETERLİK 2.3.1.  Hizmet sunumu sırasında sağlık ekibi içinde örnek davranışlar gösterir, 

liderlik yapar.  

Alt yeterlik 2.3.1.1. Liderlik becerilerini değerlendirir ve sürekli olarak geliştirir. 

Alt yeterlik 2.3.1.2. Birinci basamak düzeyinde hizmet verdiği birimi yönetir. 

Alt yeterlik 2.3.1.3. Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerini ve politikalarını bilir, eleştirel 

değerlendirebilir ve yöneticilik/liderlik uygulamalarına yansıtır 

Alt yeterlik 2.3.1.4. Hizmet verdiği birimde sağlık bakım kalitesini ve sonuçlarını 

geliştirmeye yönelik süreçleri planlar ve yönetir. 

             Alt yeterlik 2.3.1.5. Hizmet sunumu sırasında meslek itibarına yakışır şekilde giyinir   

           ve buna uygun davranışlar sergiler. 

YETERLİK 2.3.2.  Yöneticisi olduğu sağlık kuruluşunda, sağlık hizmetlerini planlama, 

uygulama, değerlendirme süreçlerinde kaynakları maliyet-etkin, toplum yararına ve mevzuata 

uygun kullanır. 
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Alt yeterlik 2.3.2.1. Nitelikli sağlık hizmeti sunumu için mevcut kaynakları akılcı bir 

şekilde yönetir ve geliştirir. 

Alt yeterlik 2.3.2.2. Sağlık hizmeti sunumunu maliyet-etkin bir şekilde ve etik ilkeleri 

gözeterek planlar ve yönetir. 

Alt yeterlik 2.3.2.3. Sağlık hizmetinin niteliğini iyileştirici stratejilerin geliştirilmesine 

katkıda bulunur. 

 

YETKİNLİK 2.4. EKİP ÜYESİ  

 

TANIM:  

Hekim, yüksek nitelikli ve güvenli sağlık bakımı sunmak için meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları 

ile karşılıklı etkileşimli bir şekilde çalışır. Ekip çalışması, birbirini tamamlayıcı becerilere sahip çeşitli 

sağlık çalışanları ile iş birliği içinde çalışmayı gerektirir. 

 

TEMEL YETERLİKLER: 

 

YETERLİK 2.4.1.  Birlikte hizmet sunduğu sağlık ekibi içinde, olumlu iletişim kurar ve 

gerektiğinde farklı ekip rollerini üstlenir. 

Alt yeterlik 2.4.1.1. Sağlık ekibinin tüm üyelerine karşı saygılı bir tutum sergiler. 

Alt yeterlik 2.4.1.2. Ekip çalışması sırasında ortaya çıkan çatışmaları ortak müzakere 

yaklaşımı ile yönetir. 

Alt yeterlik 2.4.1.3. Sağlık ekibinin diğer bileşenleri ile sağlık bakımı konusunda ortak 

kararlar alır. 

Alt yeterlik 2.4.1.4. Sağlık ekibi içerisindeki fiziksel ve psikolojik mobbing durumlarını 

gözetir ve önlemlerini alır. 

 

YETERLİK 2.4.2. Sağlık ekibi içindeki sağlık çalışanlarının görev ve yükümlülüklerinin 

farkındadır ve buna uygun davranışlar gösterir. 

Alt yeterlik 2.4.2.1. Sağlık hizmeti sunmak için meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile 

birlikte çalışma ilkelerini oluşturur. 

Alt yeterlik 2.4.2.2. Sağlık hizmeti sunarken ekip içinde kendi sorumluluklarını üstlenir ve 

diğer sağlık hizmet sunucuları ile çakışan sorumlulukların uygun şekilde dağıtılmasını 

sağlar. 
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YETERLİK 2.4.3. Mesleki uygulamalarında meslektaşları ve diğer meslek grupları ile uyumlu 

ve etkin çalışır. 

Alt yeterlik 2.4.3.1. Sağlık hizmet sunumunun ne zaman ve kime devredilmesi gerektiğine 

karar verir. 

Alt yeterlik 2.4.3.2. Sağlık hizmeti sorumluluğunun devri sırasında yazılı ve sözlü olarak 

etkili ve güvenli bir devir teslim yapar. 

Alt yeterlik 2.4.3.3. Kendisinin ötesinde uzmanlık gerektiren bir klinik durumu tanır. 

Alt yeterlik 2.4.3.4. Konsültasyon ihtiyacını durumun aciliyetine göre önceliklendirir. 

Alt yeterlik 2.4.3.5. Konsültan ile konsültasyonun gerekçesini, konsültasyonun aciliyetini 

ve önerilen klinik takibi tanımlayan yazılı ve sözlü iletişim kurar.   

Alt yeterlik 2.4.3.6. Sağlık mesleklerindeki diğer meslektaşlar tarafından önerilen 

tavsiyeleri uygun şekilde yerine getirir. 

Alt yeterlik 2.4.3.7. Başkalarından yardım talep ederken ve diğer sağlık hizmeti 

sağlayıcıları yardım talep ettiğinde, ortaklaşa ve sorumlu bir şekilde hareket eder. 

 

YETKİNLİK 2.5. İLETİŞİMCİ  

 

TANIM:  

İletişimci hekim, yüksek nitelikli sağlık hizmeti için gerekli olan bilgilerin toplanmasını ve 

paylaşılmasını sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla hastalar, hasta yakınları, sağlık ekibi ve diğer 

sağlık hizmet sunucuları ile iletişim kurar. 

 

TEMEL YETERLİKLER: 

 

YETERLİK 2.5.1.  Hasta,hasta yakınları,sağlık çalışanları diğer meslek grupları, kurum ve 

kuruluşlarla etkili iletişim kurar. 

Alt yeterlik 2.5.1.1. İletişimi tanımlar, genel iletişim kavramlarını açıklar. 

Alt yeterlik 2.5.1.2. Etkili iletişim kurmak için sahip olunması gereken becerileri tanımlar. 

Alt yeterlik 2.5.1.3. Kişilerarası ilişkilerde görülen çatışmaların nedenlerini ve çatışma 

çözme yaklaşımlarını açıklar. 

Alt yeterlik 2.5.1.4. Hasta hekim iletişiminin temel özelliklerini sayar. 

Alt yeterlik 2.5.1.5. Hasta ve yakınlarını yeterli şekilde bilgilendirir. 

Alt yeterlik 2.5.1.6.  Hasta, hasta yakınları ve sağlık ekibi ile iletişimde fiziksel ortamı hasta 

konforu, mahremiyet ve güvenlik için uygun hale getirir. 

Alt yeterlik 2.5.1.7. Tıbbi yazışmaları yapabilir. 
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Alt yeterlik 2.5.1.8. Sağlıkla ilişkili iletişim teknolojilerinin belirlenmesi, erişilmesi ve 

kullanılması konusunda hasta ve hasta yakınlarına yol gösterir. 

 

YETERLİK 2.5.2.  Özel yaklaşım gerektiren ve farklı sosyo kültürel özelliklere sahip birey ve 

gruplar ile etkili iletişim kurar. 

Alt yeterlik 2.5.2.1.Hasta, hasta yakınları ve sağlık ekibi ile sosyoekonomik düzey, kültür 

ve inançların etkisinin farkında olarak empati, saygı ve güven temelli etkin   iletişim 

kurabilir. 

Alt yeterlik 2.5.2.2. Duygusal ve özel koşulları (engelli birey, kötü haber, ajite bireyler vb.) 

ve çatışmaları etkili iletişim tekniklerini kullanarak yönetebilir. 

 

YETERLİK 2.5.3.  Tanı, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde, hastayı karar verme 

mekanizmalarına ortak eden, hasta merkezli bir yaklaşım gösterir. 

Alt yeterlik 2.5.3.1. Tanı, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde hasta ile işbirliğine 

dayalı bir yaklaşım geliştirir. 

Alt yeterlik 2.5.3.2. Etkin dinleme yapmanın önemini tanımlar. 

Alt yeterlik 2.5.3.3. Hastanın anlayabileceği bir terminoloji kullanarak öykü alır, fizik 

muayene yapar, test sonuçlarını değerlendirir. 

Alt yeterlik 2.5.3.4. Hastasının hastalığı ile ilgili sosyal medyadan, internetten, arkadaşları 

ve ailesinden edindiği bilgileri netleştirir. 

Alt yeterlik 2.5.3.5. Muayene, tetkik ve işlem öncesi hastaya anlaşılır bir dille ayrıntılı bilgi 

verir, endişelerini giderir. 

 

YETKİNLİK ALANI -3/ MESLEKİ VE BİREYSEL GELİŞİM  

 

YETKİNLİK 3.1. BİLİMSEL VE ANALİTİK YAKLAŞIM GÖSTEREN  

 

TANIM:  

Bilimsel yaklaşımı benimseyen hekim, sürekli öğrenme ve öğretme, bilimsel kanıtları ve diğer 

kaynakları değerlendirme ve bilime katkıda bulunma yoluyla mesleki uygulamalarda en iyiye ulaşmak 

için yaşam boyu sorumluluk gösterir. 
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TEMEL YETERLİKLER: 

 

YETERLİK 3.1.1.  Hizmet sunduğu nüfusa yönelik, gerekli durumlarda bilimsel araştırma 

planlar, uygular ve elde ettiği sonuçları ve/veya başka araştırmaların sonuçlarını toplumun 

yararına kullanır. 

Alt yeterlik 3.1.1.1. Klinikte ve öteki sağlık çalışanlarının karşılaştığı uygulamadaki 

belirsizliği ve bilgi açıklarını bilir ve onları ele alan odaklanmış sorular üretir. 

Alt yeterlik 3.1.1.2. Belirli bir mesleki sorunun bilimsel olarak araştırılmasına yönelik 

hipotezler oluşturur 

Alt yeterlik 3.1.1.3. Belirlenen hipotezlerin araştırılmasına uygun olası yöntemleri belirler, 

tartışır ve eleştirir 

Alt yeterlik 3.1.1.4. Sağlıkla ilgili araştırma ilkelerini ve geçerli olan etik kuralları tartışır ve 

yorumlar. 

Alt yeterlik 3.1.1.5. Bir araştırmada tüm araştırmacıların rollerini ve sorumluluklarını 

belirler, bunların diğer mesleki rol ve sorumluluklardan farklılıklarını tartışır. 

Alt yeterlik 3.1.1.6. Planlanan araştırmayı bilimsel ve etik ilkeleri gözeterek yürütür, 

çalışma sonuçlarını analiz eder ve raporlar. 

Alt yeterlik 3.1.1.7. Bilimsel çalışmaların sonuçlarını meslektaşlarına, diğer sağlık 

çalışanlarına, hasta ve hasta yakınları da dâhil topluma aktarır.  

 

YETERLİK 3.1.2.  Mesleği ile ilgili güncel literatür bilgisine ulaşır ve eleştirel değerlendirir. 

Alt yeterlik 3.1.2.1. Belirli bir mesleksel soruya ışık tutabilecek bilimsel çalışmaları ve 

kaynakları belirler.  

Alt yeterlik 3.1.2.2. Bilimsel çalışma bulgularını yorumlar ve mesleki uygulamalar ile 

ilişkisini değerlendirir. 

Alt yeterlik 3.1.2.3. Bilimsel kaynakların geçerliliğini ve taraf tutma riskini belirler.  

 

YETERLİK 3.1.3.  Klinik karar verme sürecinde, kanıta dayalı tıp ilkelerini uygular. 

Alt yeterlik 3.1.3.1. Bilimsel çalışma bulgularını mesleki uygulamalarında kullanır ve 

uygulamayı engelleyici ve kolaylaştırıcı faktörleri değerlendirir. 

Alt yeterlik 3.1.3.2. Kanıtları pratikte karar verme sürecine entegre eder. 

Alt yeterlik 3.1.3.3. Biyomedikal araştırma ürünlerinin uygulanabilirliği ile ilgili kanıtları 

değerlendirir. 
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YETERLİK 3.1.4.  Sağlık hizmeti, araştırması ve eğitimine yönelik çalışmalarının etkinliğini 

artırmak için bilişim teknolojilerini kullanır. 

Alt yeterlik 3.1.4.1. Mesleki uygulamaları ile ilgili yeni kanıtları sunan bilgi sistemlerini 

belirler ve kullanır. 

 

 

YETKİNLİK 3.2. YAŞAM BOYU ÖĞRENEN   

 

TANIM: Bireyin yaşamı süresince üstleneceği rol, içinde bulunacağı durum ve ortamlarda güvenle, 

yaratıcılığa dayalı ve zevkle uygulayabileceği mesleksel ve sosyal bilgi, beceri ve değer anlayışı 

sağlayan sürekli gelişim sürecidir. 

 

TEMEL YETERLİKLER: 

 

YETERLİK 3.2.1. Bireysel çalışma süreçleri ve kariyer gelişimini etkili olarak yönetir. 

Alt yeterlik 3.2.1.1. Öz-düzenleyici öğrenme stratejilerini etkili olarak kullanır. 

Alt yeterlik 3.2.1.2. Meslekli gelişiminin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda 

kendini sürekli geliştirir, diğer meslek grupları ile birlikte sosyal sorumluluk  projelerinde 

yer alır. 

 

YETERLİK 3.2.2. Yeni bilgileri edinme, değerlendirme, mevcut bilgileri ile entegre etme, 

mesleki durumlara uygulama ve meslek yaşamı boyunca değişen koşullara uyum sağlama 

becerilerini gösterir. 

Alt yeterlik 3.2.2.1. Farklı alanlardan ve veri tabanlarından güncel bilgiye ulaşır,   yorumlar, 

kullanır. 

Alt yeterlik 3.2.2.2. Tıp alanında yararlanılan son teknolojileri takip eder. 

Alt yeterlik 3.2.2.3. Bilimsel organizasyonlara katılma alışkanlığına sahiptir. 

 

YETERLİK 3.2.3.   Sunduğu sağlık hizmetinin niteliğini geliştirmek için doğru öğrenme 

kaynaklarını seçer, kendi öğrenme sürecini düzenler  

Alt yeterlik 3.2.3.1. Bilgi okuryazarlığı kavramını açıklar. 

Alt yeterlik 3.2.3.2. Bilgiye ulaşma araçlarını etkili olarak kullanabilir. 

Alt yeterlik 3.2.3.3. Güncel literatürü izler, eleştirel olarak değerlendirir ve uygular.  

 

 

 


