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GÜNDEM MADDELERİ 

1.  Fakültemizin mezuniyet hedefleri,  

2.  Görüş ve önerilerinin alınması 

 
KARARLAR 

 
1. Fakültemiz mezuniyet hedefleri danışma kurul üyelerimiz ile konuşuldu, üyelerimizin 

görüşleri raporlandı. Sosyal hesapverebilirlik bağlamında dış paydaşlar ile görüş 

alışverişinde bulunmanın önemine değinildi. Alınan görüşler ile ilgili sürecin takip 

edileceğinden ve kurumlara geribildirimde bulunulacağından bahsedildi. Ayrıca hasta 

güvenliği ve sağlık hizmet kalitesi kapsamında mesleklerarası işbirliğinin öneminden ve 

mesleklerarası eğitimin hasta güvenliğine olan katkısından bahsedildi. Toplantıda tüm dış 

paydaşların görüşleri tartışılarak Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet 

öncesi eğitim programına katkıları değerlendirildi. Isparta Barosu Başkanı tarafından 

bilgilendirilmiş onamın eğitim programlarındaki yerinin değerlendirilmesi önerildi. 

Çeşitli davalarda iletişim eksikliğini ön planda olduğu ve “hasta hekim iletişimi” üzerine 

olan eğitim etkinliklerinin gözden geçirilmesi önerildi. Mezunlarımızın görüşlerine göre 

Aile Hekimliği sisteminde ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışma sırasında 

eğitim programı ile ilgili bir kesiklik hissetmedikleri ifade edildi. Özellikle temel bilimler 

alanında ve deontoloji alanında yerli oldukları söylendi. Fakültenin vizyonu ile ilgili 

etkinliklerin geliştirilmesi gerektiği ve rol model  (mentorluk) programları geliştirilmesi 

önerildi. Yeşilay tarafından teknoloji, tütün, alkol, madde ve kumar bağımlılığı ile ilgili 

kurumun faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Kurum ziyaretleri yapılabileceği 

önerildi. (Yeşilay Kurum ziyareti etkinliği EPDK’da tartışılacak ve uygun görülürse halk 

sağlığı staj eğitim sorumlusuna iletilecek). Fakültemiz Dönem 1 oryantasyon haftası 

etkinlikleri kapsamında stant açma fikri konuşuldu (16.09.2022 tarihinde fakültemizde 

Yeşilay tarafından bilgilendirme standı açıldı ve dönem 1 öğrencilerine bilgilendirme 

sunumu yapıldı.) KAHEV tarafından bilgilendirme yapıldı. Fakültemiz kongresinde 

KAHEV’in yer alması ve stant açmasının önemine değinildi. Bir sonraki kongrede yine 

KAHEV’e görmekten mutlu olunacağı ifade edildi.  
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2. Katılımcıların geribildirimleri doğrultusunda çok toplantı çok değerli ve etkili olarak 

değerlendirildi. Toplantı notlarının fakülte yönetimi tarafından ilgili kurula iletileceği ve 
sonuçlarına dış paydaşlara ulaştırılacağı ifade edildi. Başarılı geçen toplantı dilek ve 
temenniler ile sona erdirildi. 

Tıp Fakültesi Danışma Kurulu Kullanıcı Eylemi 

Dr. Mehmet KARAKAYA Katıldı 

Dr. Ergün CEYLAN   Katılamadı 

Dr. Bayram GÜVEN Katılamadı 

Dr. Zeliha SALMAN Katıldı 

Dr. Emin ESEN Katıldı 

Erhan BAYDUR Katılamadı 

Av. Ünsal ÇANKAYA Katıldı 

Fatih Hakkı MEYDAN Katıldı 

KAHEV Temsilcisi 

Dr. Öğretim Üyesi Pınar KARABACAK 

Katıldı 

 

 

 
İmza föyüne KVKK kapsamında yer verilememiştir.  

 


