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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMINI 
DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 

 

           Süleyman  Demirel Üniversitesi Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu (SDÜTF-
EPDK), 13.12.2022 tarihinde  Prof. Dr. Ersin USKUN  Başkanlığında toplanmış olup 
toplantıda, 

1- İnternlerden alınan geri bildirimlerde, 2 aylık acil stajının Şehir Hastanesi’nde yapılan 
bir aylık bölümünde stajın verimli geçmediği ve öğrencilerin bu sürede serbest 
bırakıldığı konusu gündeme getirildi. Bu gündemle ilgili olarak Acil AD Başkanı 
Prof.Dr. Önder TOMRUK ve Doç. Dr. Hamit Hakan ARMAĞAN toplantıya davet 
edilmiş ve katılmışlardır. Söz konusu stajın daha verimli nasıl geçirilebileceği kurulda 
tartışıldı. Topluma dayalı bu tür eğitimlerin kontrolünün zor olduğu dile getirildi. 
Topluma dayalı eğitim sürdürülmeli mi, bu tür eğitimler nasıl daha verimli geçirebilir 
sorularına yönelik kurul üyelerinin görüşleri soruldu. Kurul üyeleri ve başta Tıp Eğitimi 
AD, topluma dayalı eğitimlerin mutlaka sürdürülmesi gerektiği, akreditasyon için 
önemli olduğu, hatta mümkünse artırılması gerektiği görüşleri bildirildi. Bu tür 
üniversite dışı kurumlarda topluma dayalı eğitim veren Halk Sağlığı AD, Aile 
Hekimliği AD ve Göğüs Hastalıkları AD’larının uygulamaları ve çözüm önerileri 
paylaşıldı. Bu tür eğitimlerin daha verimli geçebilmesi için kurum yöneticileri ile belirli 
aralıklarla bir araya gelinmesi, fikir alış verişinde bulunulması ve karşı tarafa da bir 
miktar sorumluluk yüklenmesi gereklilikleri dile getirildi. Acil AD tarafından, ikili 
ilişkilerin kesintisiz sürdüğünü, nöbet listelerinin olduğunu, kurum yöneticileri ile ikili 
ilişkilerde düzenleme yapmaya çalıştıklarını, ancak bunun yetişkin eğitimi olması 
sebebiyle öğrencilere daha fazla zorlama yapılamayacağı dile getirildi. Dönem 6 
Koordinatörlüğü tarafından, daha önceki toplantılarda da zaman zaman dile getirildiği 
belirtilen ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında Dönem 6 stajlarında grupların sayıca 
fazlalığı nedeniyle yeniden düzenleme yapılması gerektiği görüşü paylaşıldı. Bu 
düzenlemeler sırasında konunun tekrar tartışmaya açılmasının daha yerinde olacağı 
belirtilerek, bu görüşmeler sırasında konunun tekrar görüşülmesine karar verildi. 
 

2- Eğitim öğretimde dikey entegrasyonu sağlamak adına, daha önce Radyoloji AD’nin de 
talep ettiği ve bu talep doğrultusunda, dekanlık tarafından kliniklerle yapılan sözlü 
görüşmeler sonucu Genel Cerrahi, İç Hastalıkları stajlarına radyoloji derslerini ekleme 
konusuna sıcak baktıkları bildirildi. İlk olarak bu anabilim dallarına ve Dönem 4’te stajı 
bulunan diğer anabilim dallarına staj içinde radyoloji dersi eklenmesi hususunda talep 
olup olmadığının yazılı olarak sorulmasına karar verildi. Gelen talepler doğrultusunda 
radyoloji anabilim dalı ile detaylı program oluşturulmak üzere toplantıya davet 
edilmelerine karar verildi.  

http://www.tip.sdu.edu.tr/


 
 

 
 

Doğu Yerleşkesi Morfoloji Binası 32260 ISPARTA                                                                         Bilgi İçin : Funda KOBAN  
Telefon Nu. : (0 246) 211 3714  Faks Nu.: (0246) 237 1165                                                          Bilgisayar  İşletmeni 
e-posta         : tip@sdu.edu.tr   İnternet Adresi: www.tip.sdu.edu.tr                                        Telefon No.(246) 2113327 

3- Dr.Öğr.Üyesi Gökçe İşcan tarafından 2022-23 Bahar döneminde ÖÇM açmak isteyen 
gönüllü öğretim üyesi sayısının azlığı konusu gündeme getirildi. Mevcut listenin 2022-
2023 eğitim öğretim yılı başında ÖÇM açmak isteyenlerden oluştuğu, sadece onaylanan 
bu listeden bahar döneminde ÖÇM açılabileceği Dekanlık tarafından bildirildi. Ancak 
ÖÇM açmak isteyenlerin, varsa aynı anabilim dalından olmak kaydıyla, ÖÇM açmayan 
diğer öğretim üyelerinin yerine görevlendirilebileceği bildirildi. Ek olarak, özellikle 
yeni atanan öğretim üyelerinden ÖÇM açmalarının isteneceği ve bu yolla sorunun 
çözümüne gidilebileceği bildirildi. 2023-24 Eğitim öğretim yılında her anabilim 
dalından en az bir öğretim üyesinin (özellikle yeni atanmış) ÖÇM için zorunlu 
görevlendirilmesi yoluna gidileceği bildirildi. Gönüllülüğü artırmak için özendirici 
uygulamalara ihtiyaç olduğu, bu konuda akredite bir fakültede ders görevlendirmesi 
almanın BAP’da performans olarak 500 puana karşılık geldiği bilgisi Dekanlık 
tarafından paylaşıldı. 

4- Dönem 5 Koordinatörü tarafından Enfeksiyon Hastalıkları stajından bütünlemeye kalan 
ve bütünleme sınav tarihi 13 Ocak 2023 olan bir öğrencinin, internlük eğitimine geç 
başlayacağı için mağduriyetini bildirdiği ve öğrencinin bütünleme sınav tarihi 
değişikliği talebi hakkında görüşüldü. Bu durumun mevzuata aykırı olduğu, öğrenciye 
özel bütünleme sınavı düzenlenemeyeceği dekanlık tarafından belirtildi. Ancak 
bütünleme sınav sonucunun zamanında belli olması ve öğrencinin sınavı geçmesi 
halinde 15 Ocak’ta başlayan staj grubuna dahil edilebileceği, böylece mağduriyetinin 
giderilebileceği Dönem 6 koordinatörü tarafından bildirildi.  

5- Kliniklerde yapılan stajların sınavlarıyla ilgili öğrencilerden gelen geri bildirimler 
(yapılandırılmamış sözlü sınav yapıldığı, eğitim kılavuzlarında yazılı sınav da 
yapılacağı belirtildiği halde sadece sözlü sınav yapılarak değerlendirme yapıldığı) ile 
ilgili görüşüldü. Eğitim kılavuzlarında bazı stajlarda yazılı ve sözlü sınav yapılır ifadesi 
bulunmasına rağmen bazı stajlarda sadece sözlü sınav yapıldığı, bu kılavuzlarda yer 
alan ifadelerin bağlayıcılığı ile ilgili görüşüldü. Kılavuzlardaki bilgilerin her eğitim 
öğretim yılı başında güncellendiği ve yazıldığı şekilde yapılması gerektiği, ancak bir 
çelişki olması durumunda, (pandemi döneminde bu kılavuzların uygulanması ile ilgili 
zaman zaman aksaklıklar yaşandığı da göz önüne alındığında), bağlayıcı olanın mevzuat 
metninin “Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği” olduğu, bu yönetmelikte “sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü 
ve/veya uygulamalı olabilir.” ifadesinin bulunduğu, bu nedenle anabilim dallarının 
yalnız sözlü sınavla değerlendirme yapmasında bir beis bulunmadığı konusu Dekanlık 
tarafından bildirildi. Bu sınavlarda alınan karar gereği sınav tutanaklarının eksiksiz 
tutulmasının önemli olduğu vurgulandı. Tıp Eğitimi AD tarafından MÖTEK 2019 Nisan 
Toplantısında (5 No’lu Karar) sınavlarla ilgili alınan karar hatırlatıldı.  
Bu kararda; 
“Fakültemizde yapılacak tüm sınavlarda aşağıda yer alan formların oluşturularak tek 
bir dosya içerisine dekanlık arşivine teslim edilmesi kararı alınmıştır.  

1. Belirtke tablosu/değerlendirme matrisi  
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2. Yazılı sınavlar için soru kitapçıkları, sözlü sınavlar için video, ses kaydı veya 
sınav tutanağı  

3. Cevap optik formları veya yazılı evrakları  
4. Referanslı cevap anahtarı  
5. Sınav sonu değerlendirme tutanağı  
6. Soru itiraz formları  
7. İtirazlar sonucunda yapılan değişikliklere dair tutanaklar 
 
Bu kararı, özellikle Dönem 4 ve 5’te stajı bulunan Anabilim Dallarına tekrar 

hatırlatmak üzere bir resmi yazı yazılmasının ve bilgilendirme yapılmasının yerinde 
olacağına karar verildi.  

6- Bir sonraki toplantının 03 Ocak 2023 Salı günü yapılmasına karar verildi. 

 
       KURUL ÜYELERİ: 
 

1)       Prof. Dr. Alim KOŞAR (Katılmadı) 

2)       Prof. Dr. Ersin USKUN 

3)       Prof. Dr. Mustafa Özgür PİRGON (Katılmadı) 

4)       Prof. Dr. Münire ÇAKIR 

5)       Prof. Dr. Metin ÇİRİŞ 

6)       Prof. Dr. Duygu KUMBUL DOĞUÇ(Katılmadı) 

7)      Prof. Dr. Pınar ASLAN KOŞAR (Katılmadı) 

8)       Doç. Dr. Filiz ALKAYA SOLMAZ 

9)       Doç. Dr. Emine Elif ÖZKAN 

10) Doç. Dr. Kanat GÜLLE  

11) Doç. Dr. Kemal Kürşat BOZKURT 

12) Doç. Dr. Dilek BAYRAM  

13) Dr. Öğretim Üyesi M. Yusuf TEPEBAŞI 
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14) Dr. Öğretim Üyesi Gözde BACIK YAMAN 

15) Dr. Öğretim üyesi Fevziye Burcu ŞİRİN 

16) Dr. Öğretim Üyesi  Giray KOLCU (Katılmadı) 

17) Dr. Öğretim Üyesi  Melike DOĞAN ÜNLÜ(Katılmadı) 

18) Dr. Öğretim Üyesi  Dilek ULUSOY KARATOPUK(Katılmadı) 

19) Dr. Öğretim Üyesi  İlkay ARMAĞAN (Katılmadı) 

20) Dr. Öğretim Üyesi Demircan ÖZBALCI  (Katılmadı) 

21) Dr. Öğretim Üyesi Girayhan  ÇELİK  (Katılmadı) 

22) Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim BÜYÜKBAYRAM (Katılmadı) 

23) Dr. Öğretim Üyesi M. İnci BAŞER KOLCU 

24) Dr. Öğretim Üyesi Tuba BAYKAL 

25) Dr. Öğretim Üyesi Gökçe İŞCAN 

26) Dr. Öğr. Üyesi Kadir BURHAN KARADEM 

27) Ece AVVURAN (Dönem 1 Temsilcisi) 

28) Refik E. KARAKULAK(Dönem 2 Temsilcisi) (Katılmadı) 

29) Umut E. YILDIRIM ( Dönem 3 Temsilcisi) (Katılmadı) 

30) M. Emin AĞIR (Dönem 4 Temsilcisi) (Katılmadı) 

31) M. Milhan SOYASLAN (Dönem 5 Temsilcisi) 

       33)      Kağan TÜRKER (Dönem 6 Temsilcisi)   (Katılmadı)    
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