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Eğitimde Özgün, Düşüncede Özgür…  
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Öğretim Dili           : Türkçe 
Öğretim Süresi           : 6 
                             
KURULUŞ VE TARİHÇESİ 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak 1970 yılında kurulmuştur. Fakültenin kuruluş 
tarihindeki adı “Bursa Tıp Fakültesi”dir. Öncesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait olan Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi, 1974 yılında Tıp Fakültesi hastanesine dönüştürülmüş, Prof. Dr. Fikret Karaca’nın kurucu dekanlığında aynı 
yıl eğitim-öğretime başlanmıştır. 1975 yılında Bursa Üniversitesi kurulması ile Bursa Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak 
faaliyetini sürdürmüş ve 1982 yılında üniversitenin adının değişmesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır. 
Fakültenin Temel Tıp Bilimleri bölümü 1985´den, klinikler ise 1992 yılından itibaren Görükle yerleşkesinde hizmet 
vermektedir. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim süresi 6 yıldır. Uludağ Üniversitesi’nin Türkiye’nin 2001 
yılında, Avrupa’da uyumlu bir yüksek öğretim alanı yaratılmak üzere başlatılan Bologna Süreci’ne katılmasının ardından, 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programlarını yeniden yapılandırmış ilk kurumlardan biridir. Haziran 1992'da 
Görükle Kampüsü’nde yapılan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi tüm birimleriyle, Joint Comission 
International (JCI) tarafından 2007 yılında akredite olmuş Türkiye’deki ilk iki tıp fakültesi hastanesinden biridir. UTEAK-
Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun yapmış olduğu değerlendirme sonucu, Eğitim Programımız Türkiye Mezuniyet 
Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı saptanmış olup üçüncü yılın sonunda yapılacak ara değerlendirmede 
başarılı olmak koşulu ile 01.01.2024 tarihine kadar akredite edilmiştir. kuruluşundan bu yana 8200’e varan hekim ve sayısı 
2446 ‘ü aşan uzman hekim yetiştirmiştir. 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 
giren 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun" ile "Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi" adını alan fakültemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından 
itibaren eğitim entegre eğitim modeli olarak uygulanmaktadır.  

 

MİSYON 
Aklın ve bilimin öncülük ettiği çağdaş, demokratik, özgür düşünceli ve kişisel sorumluluk duyguları gelişmiş, toplumun 
inanç ve değerlerine saygılı, kültürel ve tarihi değerlerini benimsemiş, uluslararası vizyon sahibi gençler yetiştirmeyi amaç 
edinen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi; Sağlığın korunması ve sürdürülmesi ile tanı ve tedavi konusunda üst düzey bilgi 
birikimine sahip, hastayı bir birey, ailenin ve toplumun bir bileşeni olarak bütüncül bir yaklaşımla ele alıp, yüksek nitelikli, 
kapsamlı, sürekli ve kişisel sağlık bakım hizmeti sunan (Hizmet sunucu), sağladığı hizmeti sürdürürken maliyet ve etik 
açıdan da uygunluğuna karar verebilen (Karar verici), sağlıklı yaşam için gerekenleri etkili biçimde anlatarak bireylerin 
sağlığını korumasını ve geliştirmesini sağlayan (İyi iletişimci), çalıştığı ortamdaki kişilerin güvenlerini kazanan, bireysel ve 
toplumsal gereksinimler için arabuluculuk yapabilen, toplum adına girişim başlatabilen (Lider) ve hastaların ve toplumun 
gereksinimlerini karşılamak üzere bireyler ve kurumlarla uyumlu çalışabilen, sağlık verilerini uygun biçimde kullanan 
(Yönetici), Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, yurtsever hekimler yetiştiren nitelikli bir tıp eğitimi vermeyi hedeflemiştir.  

 
VİZYON 

Uluslararası ölçütlere uygun tıp eğitimini gerçekleştiren, evrensel tıp bilimine katkı yapabilecek düzeyde bilgi üreten, sürekli 
gelişen, ulusal ve evrensel sağlık sorunlarına çağdaş çözümler bularak insanlığa yararlar sağlayan, yetiştirdiği hekimler, 
ürettiği bilgi ve hizmet ile örnek gösterilen ve üyesi bulunmaktan onur duyulan seçkin bir tıp fakültesi olmak. 
Bu vizyon ve misyon doğrultusunda öğrencilerimize sunmuş olduğumuz eğitim programı; hem yatay, hem dikey ve hem 
de derinlemesine entegrasyon ile birlikte uygulanan, tıp ve ilişkili insan bilimleri ile ilgili disiplinlerce eş zamanlı olarak 
işlenen, eğitim-öğretim içeriği ders kurulları veya staj programları bazında oluşturulan ve paneller, probleme dayalı 
öğrenim modülleri, küçük grup eğitimleri, akran eğitimi ve simülasyonlarla zenginleştirilmiş bir programdır. Moleküler 
düzeyden daha kompleks insan organizması sistemlerine ilerleyen eğitim programında öğrenciler tıp alanıyla ilgili bilgi ve 
becerileri preklinik ve klinik alanda birbirlerini destekleyecek şekilde entegre edilmiş olarak üç aşamada öğrenir ve 
uygularlar. Aşama 1; Dönem 1, 2 ve 3’ te, ağırlıklı olarak temel ve klinik tıp disiplinlerinin vücut organ sistemleri veya 
temalar temelinde kurullar şeklinde entegre edildiği Tıp Bilimleri (yatay ve dikey entegrasyon) ile öğrencileri hekimlik 
uygulamaları ile profesyonel tutum ve davranışlar açısından klinik eğitim ve öğretime hazırlayan Tıp ve İnsan Bilimleri 
(derinlemesine entegrasyon) derslerinin verildiği Klinik Öncesi Eğitim-Öğretim sürecini kapsar. Aşama 2; Dönem 4 ve 5’te, 
öğrencinin tıbbın temel kavram ve ilkelerini klinik olguların çözümlemesinde kullanma ve böylece gördüğü hastaları analitik 
bir biçimde değerlendirerek uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilme yeteneği kazandığı, klinik becerileri yeterli 
düzeyde uygulayabildiği ve tüm bunlarla birlikte mesleki ve etik değerlere uygun tutum ve davranış sergileyebilme yetisini 
geliştirdiği staj programlarını içeren Klinik Eğitim-Öğretim sürecini içerir. Aşama 3 ise bu dönemleri başarıyla tamamlayan 
öğrencilerin klinik uygulamalarda daha aktif olarak görev aldığı, kesintisiz olarak 12 ay süreyle devam eden Aile Hekimliği 
sürecini içermektedir. Altı yıllık Tıp Fakültesi eğitim ve öğretiminde, Çekirdek Eğitim Programına ve Uludağ Çerçeve Eğitim 
Programına uygun, temel ve klinik bilimlere ait temel müfredatı entegre olarak kuramsal ve uygulamalı olarak okurlar. 
Aşama 1 ve 2 sonunda belirlenen kredi yükünü ve diğer koşulları yerine getiren öğrenciler toplam 12 ay sürecek olan 
Aşama 3 Öğrencisi olurlar. Bu dönemi de başarı ile tamamlayanlar tıp doktoru ünvanını alırlar. 

 
2020 YKS Tavan puanı : 542.00985 
2020 YKS Taban puanı  : 515.17992 
Başarı Sırası (Tavan ve Taban p.): 734 - 7593 
Puan Türü               : SAY 

 
İLETİŞİM 

ADRES: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/BURSA 

Telefon : (0224) 295 00 15 – 295 00 30                           Faks: (0224) 295 00 19 
WEB: http://tip.uludag.edu.tr/                                           e-Mail: tipdek@uludag.edu.tr  

 

 
 


