
 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
ORYANTASYON PROGRAMI 

 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Oryantasyon Programı 

Oryantasyon Programının Amaçları: 

1. Tıp Fakültesine yeni başlayan öğrencilere kurum kültürünün kazandırılması 

2. Atatürk Üniversitesi Kampüsünün ve Tıp Fakültesi Hastanesinin tanıtımı 

3. Karşılıklı beklentilerin anlaşılması, uyum sürecinin hızlandırılması, motivasyonun artırılması 

4. Yükseköğrenime başlarken sağlıklı yaşamın temel ilkeleri, hijyen, beslenme, uyku, spor, 

bağımlılıklar (sigara bağımlılığı, ekran bağımlılığı), uyum süreci, uyum sorunları ve başa çıkma 

yolları gibi konularda bilgilendirme 

5. İletişim becerileri geliştirme ve yeni ortama adaptasyon konusunda eğitim 

6. Ağır ders yükü nedeniyle etkin ders çalışma ve zaman yönetimi konusunda bilgilendirme 

Fakültemizde 2017-2018 Eğitim-öğretim yılında, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından, Tıp Fakültesi 

Dekanlığı katkılarıyla uyum eğitimleri başlatılmış ve her sene eğitim-öğretim yılı başlangıcını izleyen 

ilk hafta sonu düzenli olarak yapılmaya başlanmıştır. 

2017-2018 Eğitim öğretim yılı oryantasyon programı, Türkçe tıp 1. sınıf amfilerinde, dekan 

yardımcısı Prof. Dr. M.Hamidullah Uyanık tarafından “Üniversite ve Tıp fakültesi” konulu açılış 

konuşması ile başlamış, Dr. Öğr. Üyesi Esra Çınar Tanrıverdi tarafından “Tıp fakültesi misyon ve 

vizyonu, Kurum kimliği, Hekim kimliği”, Prof. Dr. Zülal Özkurt “Hijyen ve Beslenme”, Prof. Dr. Leyla 

Sağlam “Tütün ve Bağımlılık”, Doç. Dr. Yasemin Çayır “İletişim ve Zaman yönetimi”, Doç.Dr. Mine 

Şahingöz “Uyum Sorunları ve Baş etme yolları” Prof. Dr. İsmail Malkoç “Tıp Fakültesi Spor Kulüpleri” 

konularında, Dr. Öğr. Üyesi Suat Sincan tarafından “Tıp öğrencisi olmak” konulu bilgilendirme 

sunumları yapmışlardır. Uluslararası öğrenci temsilcisi Elvis Quam Kuakuvi tarafından yeni başlayan 

öğrencilerle tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılmıştır. Tıp fakültesinde faaliyet gösteren sekiz kulübünün 

tanıtımları Kulüp başkanları tarafından yapılmıştır. 

Son olarak öğrencilerin beklentilerini anlamaya yönelik, katılımcı öğrencilerden geribildirim alınmıştır.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Oryantasyon Programı 

2018-2019 yılı oryantasyon programı Türkçe tıp 1. sınıf amfilerinde Dekan yardımcısı Prof. Dr. 

M.Hamidullah Uyanık tarafından açılış konuşması ve üniversite ile Tıp fakültesi hakkında genel 

bilgilendirme, Dr. Öğr. Üyesi Esra Çınar Tanrıverdi tarafından hekim kimliği, kurum kimliği, eğitim-

öğretim sistemi, değişim programları hakkında bilgilendirme yapılmış, Tıp fakültesinin öğrenci 

kulüpleri, kulüp başkanları tarafından tanıtılmıştır. Etkinlikte yine Tıp Fakültesi kulüplerinden İbn-i 

Sina Müzik Topluluğu tarafından, aramıza katılan öğrenciler için mini bir konser verilmiştir. Programın 

sonunda, öğrencilerin beklentilerini anlamak amacıyla geri bildirim alınmıştır.  


