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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMINI 
DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 

 

           Süleyman  Demirel Üniversitesi Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu(SDÜTF-
EPDK), 11 Şubat 2020 tarihinde Dekanlık binası Toplantı B Salonu’nda Prof. Dr. Alim 
KOŞAR  Başkanlığında  kurul üyelerinin ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin  
katılımıyla toplanmış olup toplantıda 
 

1- Dikey entegrasyon için Genel Cerrahi AD anlatılan konularla ilgili temel bilimlerin konularını 
hatırlatıcı derslere (topografik anatomi vb) programda yer verip veremeyecekleri görüşüldü; 
bu derslerin eklenmesinin öğrencilerin algısı açısından yararlı olabileceği, ancak genel 
cerrahinin konularının çok sayıda sistemi içermesi ve geniş olması sebebiyle (tüm organlar, 
vasküler yapılar, batın, tiroid vb. anatomisi) programda geniş yer tutacağı kaygısı paylaşıldı. 
Bu durumda 8 haftanın mevcut derslerle birlikte bunu sürdürmeye yeterli olmayacağı 
belirtildi. Ancak iki güne sıkıştırılmış biçimde baş boyun, toraks, abdomen, inguinal bölge, 
meme ve anorektal bölge özelinde topografik anatomi derslerinin programa konabileceği 
belirtildi.  

2- Dikey entegrasyon için radyolojiden destek almanın daha yararlı olacağı AD tarafından 
belirtildi. 

3- Öğrenen merkezli etkinliklerde öğrencilerin her sabah kendilerine verilen hastayı vizitte 
sunacak şekilde hazırladıkları belirtildi. Ayrıca öğrencilere çeşitli konuların seminer olarak 
verildiği belirtildi. Bu tür öğrenen merkezli yaklaşımların uygulandığı ancak programda 
görünmemesinin sıkıntılı olduğu iletildi. Ödev-görev yönetimi ve Yapılandırılmış Bağımsız 
Çalışma Saatleri şeklindeki bu uygulamaların programda monitörize edilmesinin gerekli 
olduğu bildirildi. Nasıl uygulama yapılıyor, öğrenciler kaç gruba ayrılıyor, bu gruplara nasıl 
görev veriliyor programda detaylandırılması gerektiği görüşüldü. Bu uygulamalar programda 
“Yapılandırılmış Bağımsız Çalışma Saatleri” adı altında verilmeli. 

4- Programda yer alan pratik uygulamaları değerlendirdikleri bir staj karnesinin olduğu görüldü. 
5- Öğrencilerin stajın başında gruplara ayrıldığı ve bu grupların herbirinin staj boyunca bir 

öğretim üyesi ile vizit, ameliyatı izleme vb. etkinliklere katıldıkları belirtildi. Ayrıca akşam 
20:00-22:00 saatleri arası uygulama yapabilmeleri amacıyla öğrencilerin nöbete kaldıkları 
aktarıldı. Bu uygulamaların programda mönitörize edilmesinin uygun olduğu görüşüldü.  

6- Programda “Akut Pankreatitler” başlığı altında görülen derste Kanıta Dayalı Tıp nedir nasıl 
uygulanır konularının  Akut Pankreatit örneğinde tartışıldığı ve aslında Kanıta Dayalı Tıp 
uygulaması olduğu anlaşıldı. Programda yapılan bu KDT uygulamasının adı ile verilmesinin 
uygun olacağı görüşüldü.   

7- Öğrencilere verilen seminer hazırlama görevi, ödev-görev yönetimi  olarak değerlendirildi ve 
programda bu şekilde detaylandırılması gerektiği görüşüldü.  

8- Dönem 4’de stajı olan AD 10’ar haftalık 4 blok halinde döndürülebileceği teklif edildi. İç 
Hastalıkları (10 Hafta), Pediatri (10 Hafta), Kadın Hastalıkları ve Doğum AD (6 Hafta), 
Kardiyoloji (3 Hafta), Kardiyo Vasküler Cerrahi (1 Hafta) Toplam 10 Hafta; Genel Cerrahi 
(8 Hafta)+Çocuk Cerrahisi (2 Hafta)+Plastik Cerrahi (1 Hafta) Toplamda 11 Hafta olan bu 
grubun staj süresinin 10 Hafta olacak şekilde ayarlanmak üzere yapılan görüşmede; Genel 
Cerrahi Stajının kısaltılması söz konusu ise bu durumun uygun olmayacağı belirtildi. Ancak 
Çocuk Cerrahi AD ile Genel Cerrahi stajının birleşerek tek staj halinde 9 Haftaya çıkarılması 
konusuna sıcak bakılabileceği, ancak bu durumda da sınavı ve uygulamaları tamamen AD 
olarak Genel Cerrahi AD’nin uygulamak istediği belirlendi.  Çocuk Cerrahi AD’nin bu 
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değişikliği uygun bulması halinde AD Akademik Kurulunda görüşülerek son karara 
bağlayabilecekleri görüşüldü.  

9- AD Fakültenin kullandığı Sınav Değerlendirme Sistemi’ni güvenlik kaygısı nedeniyle 
kullanmadıkları belirtildi. Soruların sisteme yüklenmemesi sebebiyle öğrenim hedefleri ile 
soruların ilişkilendirilememesi ve matrisinin çıkarılamaması sorunu için, soruların sınavdan 
sonra sisteme yüklenip matrisinin alınabileceği görüşüldü.  

10- KDT koridorunun güçlendirilmesi, öğrenci projeleri, iş sağlığı güvenliği, elektronik hasta bilgi 
yönetim sisteminin öğrencilere aktarılması için Dönem 4 ve 5’de programlarda herhafta 
Perşembe günü 15:00-17:00 arasının boş bırakılması isteği AD’na iletildi. Perşembe günleri 
yoğun ameliyat programı olması sebebiyle bunun ancak Çarşamba öğleden sonra 15:00-17:00 
arası olabileceği belirtildi. Diğer AD’lere de  bu etkinliklerin düzenleneceği “Yönetim 
Saati”nin Çarşamba öğleden sonra 15:00-17:00 arası uygunluğunun görüşülmesine karar 
verildi. 
 
PPROGRAM GELİŞTİRME ÖNERİSİ:  
1- Öğrenen merkezli etkinliklerin programda açık bir şekilde yer alması yerinde olacaktır. 
2- Dikey entegrasyon için; programda baş boyun, toraks, abdomen, inguinal bölge, meme ve 

anorektal bölge özelinde topografik anatomisinin aktarılacağı 2 günlük yer açılması 
halinde bu dersler programa yerleştirilecektir. 

3- Öğrencilere verilen seminer hazırlama görevinin  programda “ödev-görev yönetimi”  
olarak detaylandırılması ve staj kılavuzunda yer alması uygun olacaktır.  

4- Hasta hazırlığı vb. gibi öğrenen merkezli yaklaşımların/uygulamaların programda 
monitörize edilmesi uygun olacaktır. Nasıl uygulama yapılıyor, öğrenciler kaç gruba 
ayrılıyor, bu gruplara nasıl görev veriliyor ve değerlendiriliyor programda 
detaylandırılması yerinde olacaktır. Bu uygulamalar programda “Yapılandırılmış 
Bağımsız Çalışma Saatleri” adı altında staj kılavuzunda yer alması uygun olacaktır.  

5- Programda yapılan başta pratik uygulama olarak geçen tüm uygulamaların (vizit, pratik 
uygulama, ameliyata katılım/izleme vb.) nasıl uygulandığının programda 
detaylandırılması ve staj kılavuzunda yer alması uygun olacaktır. 

6- Akut Pankreatit konusunda yapılan Kanıta Dayalı Tıp Uygulamasının adının programda 
“Akut Pankreatit Özelinde Kanıta Dayalı Tıp Uygulaması” olarak belirtilmesi ve staj 
kılavuzunda yer alması uygun olacaktır.  

7- Dönem 4 stajlarının 10 haftalık periyotlar halinde döndürülmesi için Genel 
Cerrahi+Çocuk Cerrahisi+Plastik Cerrahi bloğunu 10 hafta halinde 
uygulayabilmek için Çocuk Cerrahi AD ile görüşülerek ortak bir son karar verilecektir.  

8- Sınav sorularının öğrenim hedefleriyle ilişkilendirilmesi ve sınav matrisinin 
çıkarılabilmesi için, soruların (en azından) sınavdan sonra sisteme yüklenip matrisinin 
alınması uygun olacaktır. 

9- Her Çarşamba saat 15:00-17:00 arasının KDT vb. uygulamalara ayrılmak üzere boş 
bırakılması uygun olacaktır.  

 
TOPLANTIYA KATILANLAR: 

Prof.Dr. Alim KOŞAR 

Prof.Dr. Tolga ATAY 

Prof.Dr. Münire Çakır  
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Prof.Dr. Ersin Uskun  

Dr.Öğr.Üyesi Giray Kolcu  

Dr.Öğr.Üyesi İnci Kolcu  

Prof.Dr. M.Özgür PİRGON  

Prof.Dr. Ömer Rıdvan TARHAN 

Prof.Dr. İbrahim BARUT 

Prof.Dr. Recep ÇETİN 

Doç.Dr. M. Zafer SABUNCUOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi İsa SÖZEN 
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