SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMINI
DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu(SDÜTFEPDK), 12 Şubat 2020 tarihinde Dekanlık binası Toplantı B Salonu’nda Prof. Dr. Ersin
USKUN Başkanlığında kurul üyelerinin ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Öğretim Üyelerinin katılımıyla toplanmış olup toplantıda,
1- Programda Kanıta Dayalı Tıp uygulamasının olmadığı ve eklenmesi konusu görüşüldü. Aile
Planlaması, Üriner Sistem Enfeksiyonları konularında kanıta dayalı tıp uygulaması
eklenebileceği belirtildi.
2- Topluma Dayalı Eğitimler için Sağlık Müdürlüğü ile maalesef işbirliği yapılamadığı, bu nedenle
öğrencilerin sahada başka bir kurumda doğum vb. eylemlere katılamadığı konusu tartışıldı.
Mesleki Beceri Derslerin kullanılmak üzere doğum maketine ihtiyaç olduğu belirtildi.
3- Staja gelen öğrencilerin 7 gruba ayrıldığıve her grubun staj boyunca bir öğretim üyesi ile staj
sonuna kadar çalıştığı belirtildi. Makale saatine isteyen öğrencilerin katıldığı bilgisi alındı. Staj
kılavuzunda bu uygulamaların detaylı açıklanmasının uygun olacağı görüşüldü.
4- Staj kılavuzunda yer alan derslerin, öğrenim hedefi düzeylerinin AD tarafından tekrar gözden
geçirilmesine, değişen öğretim üyelerinin de ders programında/kılavuzda yeniden
düzenlenmesinin uygun olacağı görüşüldü.
5- Programda yatay entegrasyonu sağlamak adına birbiriyle ilgili derslerin yeniden gözden
geçirilerek bütünlük sağlayacak şekilde ve genelden özele doğru programda sıralanmasının
uygun olacağı görüşüldü.
6- Öğrneci merkezli etkinlik olarak Prof.Dr. Mekin Sezik Hoca tarafından TASK’a dayalı bir pilot
uygulamanın programa dahil edilmesinin planlandığı, başarılı olursa yaygınlaştırılması konusu
görüşüldü.
7- Koordinatörlük saati olarak ayrılması planlanan Perşembe 15:00-17:00 saatleri için
programda yer açılabileceği, ancak Çarşamba gününün uygun olmadığı bildirildi.
8- Programa beceri uygulaması şeklinde spekulum takma, smear alma şeklinde bir uygulama
ekleyerek bu uygulamanın bir öğretim üyesi eşliğinde sınava belli bir katkısı olacak şekilde
değerlendirilmesi konusu görüşüldü. Böyle bir uygulamayı ekleyebilecekleri görüşü bildirildi.
PROGRAM GELİŞTİRME ÖNERİSİ:
1- Programa Aile Planlaması, Üriner Sistem Enfeksiyonları konularında Kanıta Dayalı Tıp
Uygulaması eklenmesi ve staj kılavuzunda yer alması uygun olacaktır.
2- Stajdaki uygulamaların yapılandırılması uygun olacaktır. Örneğin; staja gelen öğrencilerin
kaç gruba ayrıldığı ve her grubun staj boyunca bir öğretim üyesi ile staj sonuna kadar
çalıştığı, makale saatine isteyen öğrencilerin katıldığı vb. staj kılavuzunda detaylı
açıklanması yerinde olacaktır.
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3- Staj kılavuzunda yer alan derslerin, öğrenim hedefi düzeylerinin AD tarafından tekrar
gözden geçirilmesi, değişen öğretim üyelerinin de ders programında/kılavuzda yeniden
düzenlenmesi uygun olacaktır.
4- Programda yatay entegrasyonu sağlamak adına birbiriyle ilgili derslerin yeniden gözden
geçirilerek bütünlük sağlayacak şekilde genelden özele doğru programda sıralanması
uygun olacaktır.
5- Programa beceri uygulaması şeklinde spekulum takma, smear alma şeklinde bir
uygulama ekleyerek bu uygulamanın bir öğretim üyesi eşliğinde sınava belli bir katkısı
olacak şekilde değerlendirilmesi uygun olacaktır.
6- Programda her Perşembe saat 15:00-17:00 arasının KDT vb. uygulamalara ayrılmak üzere
Yönetim/Koordinatörlük Saati olarak belirlenmesi uygun olacaktır.
TOPLANTIYA KATILANLAR:

Prof.Dr. Alim KOŞAR
Prof.Dr. Tolga ATAY
Prof.Dr. Münire ÇAKIR
Prof.Dr. Ersin USKUN
Dr.Öğr.Üyesi Giray KOLCU
Prof.Dr. Mekin SEZİK
Prof.Dr. M. Okan ÖZKAYA
Prof.Dr Mehmet GÜNEY
Prof.Dr. H. Baha ORAL
Prof.Dr. Gökhan BAYHAN
Doç.Dr. İlker GÜNEYLİ
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