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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMINI 
DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 

           Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu(SDÜTF-
EPDK), 24 Şubat 2020 tarihinde Dekanlık binası Toplantı A Salonu’nda Prof. Dr. Tolga 
ATAY Başkanlığında, Nöroloji ABD,  Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları ABD, Radyoloji ABD Öğretim Üyelerinin ve  kurul üyelerinin çoğunluğunun 
katılımıyla toplanmış olup toplantıda, 
 
Kararlar: 

1- Toplantı Dekan Yrd. Prof.Dr. Tolga ATAY başkanlığında başlatıldı. Toplantı gündemi 
aktarıldı. Akreditasyon Kurulu değerlendirmeleri ve geliştirilmesi gereken alanlarla 
ilgili bilgi verildi. 

2- Programlar oluşturulurken yatay entegrasyona dikkat edilmesi ve ilgili derslerin 
birlikte anlatılacak şekilde düzenleme yapılması gerekliliği tartışıldı. AD’lerin ders 
programlarını bu bağlamda gözden geçirerek yeni programlarını hazırlamasına karar 
verildi. 

3- Radyoloji A, 1 haftalık stajın bir günü sınava ayrıldığı için 4 günün tüm radyoloji 
konularını işlemek için yeterli olmadığını bildirdi. Radyoloji konularının 
sistemlere/diğer AD’lerin stajlarına entegre edilmesinin daha uygun olacağı görüşünü 
paylaştı. Daha önce görüşülen AD’lerden dikey entegrasyonu Radyoloji AD ile 
yapmak isteyen AD’ler bulunduğu bilgisi paylaşılarak, genel EPDK’da bu konuda 
karar alınmasının ve ilgili AD’lere bilgi verilmesinin yerinde olacağı görüşüldü.  

4- Nöroloji AD, dikey entegrasyon anlamında Radyoloji AD’den destek alabileceğini 
bildirdi.  

5- Radyoloji AD, Dönem 2’de anlatılan anatomi derslerinin ardından Kesitsel Radyolojik 
Anatomi konularını içeren derslerin eklenmesi gerekliliğini belirtti. Anatomi AD ile 
görüşülerek son kararın verilmesi gerektiği görüşüldü.  

6- Kanıta Dayalı Tıp koridorunun güçlendirilmesi bağlamında, KDT uygulaması olarak 
yapılan ancak programda bu şekilde yer almayan uygulamaların gözden geçirilerek 
ders programlarında detaylandırılması gerekliliği görüşüldü.  

7- Klinikte, pratikte uygulamalarda aslında öğrenciyle yapılan yaptırılan uygulamalar 
bulunduğu, bu uygulamaların bazılarının ders programında yer almadığı ya da yer 
aldığı şekliyle yapılan uygulamaları tam olarak karşılamadığı konusu görüşüldü. Ders 
programları gözden geçirilerek yapılan tüm uygulamaların programda detaylı bir 
biçimde yer almasına karar verildi.  

8- Bağımsız Yapılandırılmış Çalışma saatlerinin ders programında yeri ve zamanının tam 
olarak belirlenmesine ve bu saatlerde öğrenciye verilen ödev-sorumluluk-
görevlerin(hasta hazırlama vb. şeklinde) neler olduğunun açıklanması gerekliliği 
görüşüldü  

9- Düzenlenen ders programlarının ve staj kılavuzlarının yeni haliyle webde yer 
alabilmesi için Tıp Eğitimi AD’ye ulaştırılması gerekliliği görüşüldü.  

10- Programda diğer AD’ler ile görüşmelerden sonra günü tam olarak netleşecek olmak 
üzere iki haftada bir veya ayda bir kez Perşembe veya Çarşamba günü saat 15:00-
17:00 arasının öğrenci etkinliklerine ayrılmak üzere Yönetim/Koordinatörlük saati 
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olarak ayrılması konusu görüşüldü, her iki günün de AD programına uygun olduğu 
belirlendi.  

 
PROGRAM GELİŞTİRME ÖNERİSİ:  

1- AD’lerin ders programlarını gözden geçirerek yatay entegrasyon için ilgili 
konuların bir sıra/birliktelikle anlatılmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapması 
uygun olacaktır. 

2- Dikey entegrasyon bağlamında Radyoloji ile işbirliği yapmak isteyen AD’ler 
belirlenerek, Mart ayında Genel EPDK’da bu konunun görüşülmesine ve karara 
bağlanması yerinde olacaktır.  

3- Klinikte, pratikte uygulamalarda öğrenciyle yapılan/yaptırılan uygulamaların 
detaylandırılarak ders programında yer alması uygun olacaktır. 

4- Vaka tartışması/sunumu üzerinden gerçekleştirilen Kanıta Dayalı Tıp 
Uygulamalarının, ders programında açık bir şekilde “Kanıta Dayalı Tıp 
Uygulaması- Olgu sunumları/tartışması” şeklinde yer alması uygun olacaktır. 
Kanıta Dayalı Tıp Uygulamalarının ders programında gösterilmesi ve nasıl 
uygulandığının staj kılavuzunda detaylı anlatılması uygun olacaktır.  

5- Bağımsız Yapılandırılmış saatlerin ders programında yeri ve zamanının tam olarak 
belirlenmesi ve bu saatlerde öğrenciye verilen ödev-görev yönetiminin (hasta 
hazırlama vb. şeklinde)detaylandırılması uygun olacaktır. 

6- Düzenlenen ders programlarının ve staj kılavuzlarının yeni haliyle webde yer 
alabilmesi için Tıp Eğitimi AD’ye ulaştırılması uygun olacaktır. 

7- Programda (günü tam olarak netleştikten sonra Dekanlık Tarafından bildirilecek) 
her Perşembe veya Çarşamba günü saat 15:00-17:00 arasının öğrenci etkinlikleri 
düzenlenmek üzere Yönetim/Koordinatörlük saati olarak ayrılması uygun 
olacaktır.  

 
 
Toplantıya Katılanlar: 
 
Prof.Dr. Tolga ATAY (Dekan Yrd.) 

Prof.Dr. Ersin USKUN (EPDK Başkanı) 

Dr.Öğr.Üyesi İnci  KOLCU (Tıp Eğitimi AD) 

Doç.Dr. Selma KORKMAZ (Dönem 5 Koordinatörü) 

Prof.Dr. Süleyman KUTLUHAN (Nöroloji AD) 

Prof.Dr. M. İnci ATAY (Ruh Sağlığı ve Has. AD) 

Dr. Öğr. Üyesi Recep DİNÇER (Ortopedi AD) 

Dr.Öğr. Üyesi Demet GÜNDÜZ (Radyoloji AD) 
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