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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM DEĞERLENDİRME KURULU 

         TOPLANTI TUTANAĞI 

           Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Kurulu toplantısı 

16.06.2021 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Adnan KARAİBRAHİMOĞLU başkanlığında yapılmış 
olup toplantıda; 

1- Program Değerlendirme Kurulu toplantıları ve Kurul tutanaklarının incelemeleri sonucunda
aşağıdaki değerlendirmeler ve öneriler yapılmıştır.

Program Değerlendirme Kurulu 

Toplantıları ve incelenen diğer kurul tutanakları sonucu yapılan öneriler: 

1- Yüz yüze pratik derslerde (poliklinik ve servis koşullarında), COVID 19 Pandemi

koşulları gözetilerek ve poliklinik ve servisin fiziki koşulları göz önünde tutularak 

optimum sayıda öğrenciden oluşan gruplarla derslerin devam ettirilmesi hususuna 

klinikler tarafından daha fazla dikkat edilmesi için alınmış olan kararların Anabilim 

Dalları eğitim sorumluları ile düzenli olarak paylaşılması. 

2- Yüz yüze yapılması ön görülen teorik derslerin seçimi hususunda Anabilim

Dalları’nın daha büyük özenle hareket etmesi ve seçilecek teorik dersleri staj öncesi 

ilgili staj grubunun başkanlarına bildirmeleri gerekliliğinin üzerinde durulması. 

3- Alınmış olan kararların Anabilim Dalları ile paylaşılmasına karşın gerekli tutum

sergilenmiyorsa, Dönem öğrencilerinin başkanları aracılığıyla ilgili Dönem 

koordinatörlerine geri bildirimde bulunmasına yönelik dönem başkanlarının 

farkındalığının arttırılması gereklidir. 

4- Topluma Dayalı Eğitim Kurulunun daha aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

5- ÖDK kurul toplantılarında alınan fakat çeşitli sebeplerle uygulanmayan kararlar,

sonraki toplantılarda tekrar gündeme getirilerek son durumun karar olarak yazılı hale 

getirilmesi sağlanabilir. 

6- 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için alınan kararların; o dönem tekrar gözden

geçirilmesi için karar defterine ileri dönük not eklenebilir, ajanda programı 

kullanılabilir. 

http://www.tip.sdu.edu.tr/
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7- Ajanda programının kullanılmasının ileri dönük alınacak tüm kararlarda faydalı 

olacağı düşünüldü. Böylece ön çalışma yapılmak üzere alınan kararların ilerleyişi 

kontrol edilebilir. 

 

KURUL ÜYELERİ: 

1- PROF. DR. SERPİL SAVAŞ  

2- DR. ÖĞR. ÜYESİ ZÜMRÜT ARDA KAYMAK 

3- DOÇ. DR. ÖZGÜR ÖNAL 

4- DOÇ. DR. SABRİYE ERCAN 

5- DR. ÖĞR. ÜYESİ ADNAN KARAİBRAHİMOĞLU 

6- DR. ÖĞR. ÜYESİ TUBA BAYKAL 

7- DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE ELİF ÖZKAN 
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SDÜ Tıp Fakültesi 

Kurul ve Komisyon Çalışmaları 

MÖTEK (Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu) 

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 03/06/2020 ve 07/07/2020 tarihli toplantı kurul tutanakları 
detaylı olarak incelenmiş olup, alınan kararların uygulanma durumu ile değerlendirilmesi 
aşağıda belirtilmiştir. 
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1-COVID-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitimin 
sonlandırılması sonrasında verilen çevrim-içi eğitim, yapılan 
sınavlar, sınavlarda elde edilen sonuçların güvenilirliği gibi 
konularda Dekan yardımcıları tarafından bilgi verildi, sınavlarda 
değerlendirmenin daha iyi yapılabilmesi için soru kalitelerinin 
artırılması, yeni soru hazırlanması gerekliliği dile getirildi. 

%80 +   

Açıklama: Öğretim üyelerinin yeni soru hazırlaması ve soru 
havuzu sistemine yüklemeleri büyük ölçüde sağlanmıştır. 
(03/06/2020) 

    

2-Intörn doktorlara verilen çevrimiçi eğitimle ilgili bilgi verildi, 
yeni intörnlerin olağan tarihte, 01.07.2020’de göreve 
başlamalarının uygun olacağı düşünüldü.  

%100 +   

Açıklama: (03/06/2020)     
3-2020-2021 eğitim yılında, eğitimin yüz yüze yapılabilmesi için 
yapılacak hazırlıklar gözden geçirildi. Özellikle Dönem I, II ve 
III’te pratik eğitimlerin yapılabilmesi için laboratuvar gruplarının 
sayıca artırılarak, her bir grupta öğrenci sayısının azaltılması 
planlandı. 

 -   

Açıklama: Dönem I-II-III yüz yüze eğitime geçmediği için 
gruplar oluşturulmamıştır(03/06/2020) 

    

4-Mart 2020’de sonuncusu yapılan EPDK toplantı kararları 
gözden geçirildi, Dönem IV staj sürelerinin değiştirilmesi ve 
yeniden planlanmasının bir sonraki yıla bırakılmasının daha 
uygun olacağı düşünüldü. 

%100 +   

Açıklama: Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime sınırlı geçiş 
olduğundan staj sürelerinin değişiminin gelecek yıla bırakılması 
uygun bir karar olmuştur. (03/06/2020) 

    

5-Yüksek Öğretim Kurulu’nun, pandemi dolayısıyla, eğitimin 
%40’ına kadarki bölümünün çevrimiçi yapılabileceği kararı, 
Dekanlık tarafından kurul üyelerine duyuruldu. 

%100 +   



Açıklama: (07/07/2020)     

6-Bu karar doğrultusunda, eğitimin yüz yüze yapılacak kısmı 
için, Dönem IV stajlarında her grupta yaklaşık 70 öğrenci olması 
nedeniyle, derslerin derslikler yerine Dönem III amfilerinde; 
Dönem V stajları için ise her grupta yaklaşık 30 öğrenci olması 
nedeniyle derslerin büyük dersliklerde (Salon 6, 7, 8 ve 9’da) 
yapılabileceği ve böylece öğrenciler arasında bırakılması gereken 
mesafenin sağlanabileceği düşünüldü. 

%100 +   

Açıklama: Dönem IV de 7-10 kişilik gruplarda pratik 
uygulamalar yapılmıştır. (07/07/2020) 

    

7-Dönem IV ve V’te pratik uygulamaların küçük öğrenci 
gruplarında yapılması kararlaştırıldı. 

%100 +   

Açıklama: (07/07/2020)     
8-Dönem III son iki kurulunda yapılamayan klinik eğitim 
uygulamalarının, mümkün olması halinde, dönem başlamadan bir 
hafta önce öğrenciler çağrılmak suretiyle yaptırılması 
kararlaştırıldı. 

 -   

Açıklama: Dönem III yüz yüze eğitime geçmediği için 
yapılamamıştır. (07/07/2020) 
 

    

 

 

Maddeler 

U
yg

ul
an

m
a 

or
an

ı 

U
yg

ul
an

dı
 

U
yg

ul
an

ıy
or

 

U
yg

ul
an

ac
ak

 

1-Öğrenci gruplarının minimum sayıda öğrenciden oluşacak 
şekilde kendi içlerinde seyreltilmiş olarak bölünmesi 

%100 +   

Açıklama: 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında 19.10.2021 
tarihinden itibaren bu şekilde uygulanacak (06/10/2020) 

    

2-Seyreltilmiş yüz yüze eğitim şeklinde öğrenimlerine devam 
etmek isteyen öğrencilerden, belirlenen esaslar ve kendi 
istekleri doğrultusunda eğitimlerine devam etmek istediklerine 
ilişkin dilekçe alınması 

%100 +   

Açıklama: 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında 19.10.2021 
tarihinden itibaren bu şekilde uygulanacak (06/10/2020) 

    

3-Kronik hastalığı ya da salgın hastalık nedeniyle eğitimlerine 
seyreltilmiş yüz yüze eğitim şeklinde devam etmek istemeyen 
öğrencilerin, talep etmeleri halinde kayıt dondurma talebinde 
bulunabilmeleri 

%100 +   



Açıklama: 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında 19.10.2021 
tarihinden itibaren bu şekilde uygulanacak (06/10/2020) 

    

4-Bölünen öğrenci gruplarının haftanın farklı günlerinde yüz 
yüze eğitime çağrılması 

%100 + +  

Açıklama: 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında 19.10.2021 
tarihinden itibaren bu şekilde uygulanacak (06/10/2020) 

    

5-Öğrencilerin toplu olarak 
dersliklere/laboratuvarlara/kliniklere alınmaması 

%100 + +  

Açıklama: 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında 19.10.2021 
tarihinden itibaren bu şekilde uygulanacak (06/10/2020) 

    

6-Bölünen küçük öğrenci gruplarının toplu olarak aynı anda 
poliklinik ve servislerde tutulmaması 

%70 + +  

Açıklama: 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında 19.10.2021 
tarihinden itibaren bu şekilde uygulanacak (06/10/2020) 

    

7-Öğrencilerin COVID19 pozitif olan ve COVID19 pozitiflik 
şüphesi olan hastalarla temasına izin verilmemesi  

%100 + +  

Açıklama: 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında 19.10.2021 
tarihinden itibaren bu şekilde uygulanmaya başlandı 
(06/10/2020). 

    

8-Bir sonraki toplantının 03.11.2020 tarihinde saat 12:30-13:30 
arasında yapılmasına,  

%100 +   

Açıklama: (06/10/2020)     
9- Dönem I, II, III öğrencilerinin eğitimlerine online olarak 
devam etmelerine, final sınavından önce pratik uygulamaları 
için yüz yüze eğitime çağırılabileceklerine, 

%100   + 

Açıklama: (26/01/2021)     
10-Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) vereceği karar da göz 
önünde bulundurularak, Dönem IV ve Dönem V öğrencilerinin 
01.03.2021’den itibaren seçilmiş bazı teorik dersleri yüz yüze 
eğitimle almak üzere çağırılabileceklerine, 

%30   + 

Açıklama: (26/01/2021)     
11-Bir sonraki toplantının 16.02.2021 tarihinde saat 12:30-
13:30 arasında yapılmasına karar verilmiştir.  

%100 +   

Açıklama: (26/01/2021)     
 

 

 

Değerlendirme:   

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu dekan, dekan yardımcıları, başkoordinatörler, 
dönem koordinatörleri ve öğrenci dönem temsilcilerinin katılımıyla toplam 34 üyeden 
oluşmaktadır.  



03/06/2020 tarihli toplantı yüz yüze olarak Prof. Dr. Münire Çakır başkanlığında 17 üye 
katılımıyla gerçekleşmiştir. 

07/07/2020 tarihli toplantı yüz yüze olarak Prof. Dr. Alim Koşar başkanlığında 
yapılmıştır. Katılan üye sayısı tutanak sonunda 32 olarak belirtilmiştir. 

Toplantı konuları ve kararlar kurul görevleri ile bağdaşmaktadır.  

2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcı öncesi yapılan bu toplantılarda, pandemi 
süreci sebebiyle yüz yüze eğitimin yapılıp yapılamayacağına dair belirsizlikler kurul konu ve 
kararlarına yön vermiştir. Bu zor süreçte MÖTEK kurulunun olası ihtimalleri göz önüne alarak 
önceden değerlendirmeler yaptığı, mağduriyetlerin yaşanmaması için mümkün olduğunca 
değişimlere hazırlıklı olmaya çalıştığı görülmüştür.  

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu (MÖTEK) 03/08/2016 tarihinde kurulmuştur ve 
içinde bulunduğumuz dönemde 34 üye mevcuttur.  Düzenli aralıklarla (her ayın ikinci Salı 
günü) toplanan MÖTEK, her toplantının sonunda bir sonraki toplantının tarih ve saatini 
kararlaştırmaktadır. Toplantılar istisnai durumlar haricinde bir önceki toplantıda belirlenen 
tarih ve saate riayet edilerek COVID 19 pandemi koşulları nedeniyle uzaktan bağlantı ile online 
olarak sürdürülmektedir. Her ay kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantılara kurul üyelerinin 
büyük çoğunluğunun katılımı gerçekleşmiştir. 

COVID 19 Pandemi döneminde öğrencilerin sağlıkları ön planda tutularak, gerek teorik 
gerekse pratik derslerin uzaktan eğitim ile en yüksek verimle sürdürülmesine yönelik karar alma 
aşamasında tüm kurul üyelerinin görüşleri tek tek alınmış ve titizlikle değerlendirilmiştir. 
Toplantı sonunda üyelerin salt çoğunluğu ile kararlar alınmıştır.  

Öğrencilerin yüz yüze pratikler için küçük gruplara bölünmüş olması ve pratik dersler 
sırasında mümkün olduğunca uygun kişi sayısıyla uygulamalar devam etmiş olmasına karşın, 
zaman zaman kişi sayının poliklinik koşullarında optimum düzeyde korunamadığı konusunda 
öğrencilerden geri bildirim alınmıştır. Yüz yüze yapılması ön görülen teorik dersler yerine 
öğrencilerin hali hazırda mevcut olmasına göre teorik derslerin sınıfta anlatıldığına dair 
öğrenciler geri bildirimde bulunmuştur. Geri bildirimler sözel olarak grup başkanlarından 
alınmıştır.  

Toplantı konuları ve kararlar kurul görevi ile bağdaşmaktadır. Toplantı kararları %90,9 
oranında uygulanmış olup ve uygulamalar devam etmektedir. 

 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu (SDÜTF-MÖTEK), 
01.08.2020 tarihinde 

Prof. Dr. Alim KOŞAR Başkanlığında Dekanlık binası Toplantı A Salonu’nda kurul üyelerinin 
katılımıyla 

toplanmış olup toplantıda; 

1. Önceki (07.07.2020 tarihli) MÖTEK toplantısında, Yüksek Öğretim Kurulunun tüm eğitimin 
%40’ının çevrimiçi yapılabileceği yönündeki kararı kurul üyeleriyle paylaşılmış ve tüm dönem 
koordinatörlerinden yüz yüze yapılacak derslerin sayıları istenmişti. Ancak, COVID19 vaka 
sayılarındaki artış nedeniyle, bulaş riskini azaltmak üzere, tüm teorik derslerin çevrimiçi 
yapılmasına, Dönem 1,2 ve 3’te pratik uygulamaların, öğrenciler daha fazla gruba bölünerek 



ve mesafe kuralına uygun biçimde yapılmasına, Dönem 4 ve 5 staj gruplarında da pratik 
eğitimin benzer şekilde küçük gruplarla yüz yüze yapılmasına karar verildi. 

DEĞERLENDİRME:  

Bu karar o dönemdeki mevcut şartlar doğrultusunda önerildiği gibi uygulanmıştır. 

2. Dekan Yardımcımız tarafından laboratuvarlara ultraviyole lamba konulacağı hakkında bilgi 
verildi. 

DEĞERLENDİRME:  

Hem mesleki beceri laboratuvarlarına hem de simüle hasta laboratuvarlarına UV lambalar 
yerleştirilmiştir. 

3. 2019-2020 Öğretim yılının son üç ayında, salgın nedeniyle sınavlar çevrimiçi olarak 
yapılmıştı. 2020-2021 öğretim yılında ise sınavların mümkün olduğunca yüz yüze yapılmasına, 
Dönem 1, 2, 3 ve 4’te sınavların amfilerde ve dekanlık binasında bulunan salonlarda, Dönem 
5’te ise öğrenci kapasitesi fazla olan dersliklerde (6., 7. ve 8. Derslikler) yapılmasına karar 
verildi. 

DEĞERLENDİRME:  

1 ve 3 dönem tamamen online, 4-5 dönem teorik sınavlar online. Yalnızca öğrenilebildiği kadarı 
ile pediatri yüz yüze yapmaktadır.  

4. Dönem 1 oryantasyon haftasında yer alan konuşma ve derslerin çevrimiçi yapılmasına, 
laboratuvar ve hastane tanıtımının ise yapılmamasına karar verildi. 

DEĞERLENDİRME:  

Bu karar uygulanmış 

5. Tüm öğrencilerin Dekanlık binasına ve hastaneye girişleri sırasında ateş ölçümlerinin 
yapılmasına, maskesiz olarak alınmamalarına karar verildi. 

DEĞERLENDİRME:  

Uygulanmış ve devam etmekte 

6. Dönem 5’te dersi olan anabilim dallarının büyük derslikleri (6., 7. ve 8. Derslikler) ortaklaşa 
kullanabilmeleri için hazırlanan programın anabilim dalları ile paylaşılmasına karar verildi.  

DEĞERLENDİRME:  

2020-2021 ilk döneminde tamamen online olduğu için derslikler paylaşılmamış. Sadece 
pratiklerde derslikler kullanılıyor, bunlar anlık bilgilendirme ile planlanıyor ve pratikler için de 
sadece 3-4 öğrenci çağrılıyor.  

7. Dönem 4 ve 5’te eğitim sorumlularının, öğrencilerin hastaneye gelişlerini, öğrenci yoğunluğu 
olmayacak şekilde planlaması önerildi. Bu düzenlemenin yapılabilmesi için, staj temsilcilerinin 
staj eğitim sorumluları ile eğitim dönemi başlamadan önce iletişimlerinin sağlanması 
gerektiğine karar verildi.  

DEĞERLENDİRME:  



Bu karar uygulanmış.  

8. Alınan bu kararların, YÖK kararları doğrultusunda gözden geçirilerek değiştirilebileceğine 
karar verildi. 

DEĞERLENDİRME:  

Bu karar uygulanmış.  

 9. Bir sonraki toplantının 08.09.2020 tarihinde saat 12.30-13.30 arasında yapılmasına karar 
verilmiştir. 

DEĞERLENDİRME:  

Bu karar uygulanmış.  

1. Tüm teorik derslerin çevrimiçi yapılması kararına ilave olarak pratik uygulamaların da 
çevrimiçi yapılmasına, ancak bunun için öncelikle çevrimiçi eğitim içeriğinin 
zenginleştirilmesi gerektiğine karar verildi. 

DEĞERLENDİRME:  

1-3 dönem tamamen online, 4-5 dönem teorik dersler online pratik olabildiğince yüz yüze 
şeklinde uygulamaya geçilmiş. 

2. Her anabilim dalının kendine özgü çevrimiçi uygulama dersleri için; kısa video kayıtları, 
olgu paylaşımları, preparatların yorumlanması, vb. çalışmaları hızla yapmaları için anabilim 
dallarına bilgi verilmesi kararlaştırıldı.  

DEĞERLENDİRME:  

Yüz yüze pratik uygulama yapmayan kliniklerde kısmen gerçekleştirilmiş.  

3. Bir sonraki toplantının 13.10.2020 tarihinde saat 12.30-13.30 arasında yapılmasına karar 
verilmiştir. 

DEĞERLENDİRME:  

Bu karar uygulanmış.  

 

Öneriler: 

1- Yüz yüze pratik derslerde (poliklinik ve servis koşullarında), COVID 19 Pandemi 
koşulları gözetilerek ve poliklinik ve servisin fiziki koşulları göz önünde tutularak 
optimum sayıda öğrenciden oluşan gruplarla derslerin devam ettirilmesi hususuna 
klinikler tarafından daha fazla dikkat edilmesi için alınmış olan kararların Anabilim 
Dalları eğitim sorumluları ile düzenli olarak paylaşılması. 

2- Yüz yüze yapılması ön görülen teorik derslerin seçimi hususunda Anabilim Dalları’nın 
daha büyük özenle hareket etmesi ve seçilecek teorik dersleri staj öncesi ilgili staj 
grubunun başkanlarına bildirmeleri gerekliliğinin üzerinde durulması.  

3- Alınmış olan kararların Anabilim Dalları ile paylaşılmasına karşın gerekli tutum 
sergilenmiyorsa, Dönem öğrencilerinin başkanları aracılığıyla ilgili Dönem 



koordinatörlerine geri bildirimde bulunmasına yönelik dönem başkanlarının 
farkındalığının arttırılması gereklidir. 

 

Mesleksel ve İletişim Becerileri Kurulunun Bulguları 

Eğitim programını değerlendirme kurul tutanakları detaylı olarak incelenmiş olup, alınan 

kararların uygulanma durumu ile değerlendirilmesi aşağıda belirtilmiştir. 
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Pandemi kısıtlamaları öncesi-Mart 2020 

Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim-öğretim 
faaliyeti yürüten tüm Ana Bilim Dallarından maket ve 
sarf malzeme ihtiyaçları için talep toplanması 

% 100 (+)   

Açıklama: 13.03.2020 tarih ve E.43511 sayılı yazıyla talep toplama talebi 
yapılmıştır. 

Mesleki ve İletişim Becerileri dersini vermekte olan 
tüm Öğretim Üyelerimize örnek bir uygulama ve 
değerlendirme rehberi gönderilerek 1 ay içerisinde 
rehberlerin dijital ortamda (Microsoft Word-Times 
New Roman-12 punto) hazırlanması 

% 100 (+)   

Açıklama: Rehberler hazırlanmış ve dijital ortamda paylaşılmıştır. 

Mesleki ve İletişim Becerileri dersini vermekte olan 
tüm Öğretim Üyelerimize dersin uygulama esaslarının 
gönderilmesi 

% 100 (+)   

Açıklama: 25.03.2020 tarih ve E.47687 sayılı yazıyla esasların gönderimi 
yapılmıştır. 

Öğrenciler için oluşturulan laboratuvar kurallarının 
öğrencilere duyurulmak üzere Dönem I, II ve III 
koordinatörlüklerine gönderilmesi 

% 100 (+)   

Açıklama: Koordinatörlere iletilmiştir. 

Mesleki ve İletişim Becerileri Laboratuvarı kullanım 
talep formunun ve fakültemiz sayfasındaki linkinin tüm 
Ana Bilim Dallarına yazıyla bildirilmesi 

% 100 (+)   



Açıklama: 13.03.2020 tarih ve E.43505 sayılı yazıyla bildirim yapılmıştır. 

Eğitim hemşiresinin Çarşamba günü tüm gün eğitim 
verdiğini öğrencilere duyurulmak üzere Dönem I, II ve 
III koordinatörlüklerine gönderilmesine 

% 100 (+)   

Açıklama: Koordinatörlere iletilmiştir. 

Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak 3 defa 
katılmayan kurul üyelerinin üyeliklerinin 
sonlandırılması kararı verilmiştir. 

% 100 (+)   

Açıklama: Kurul üyelerine iletilmiştir.  

Pandemi kısıtlamaları sonrası alınan kararlar 

HAZİRAN 2020 

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı sarf ve demirbaş 
malzeme listesi Ana Bilim Dallarından gelen istekler ve 
mevcut malzeme listesi kontrol edilerek satın alınması 

% 70  (+)  

Açıklama: 09.06.2020 tarih ve E.64936 sayılı yazıyla talep toplandı, sarf satın alınmış 
demirbaş kısmı tamamlanması bekleniyor. 19.06.2020 tarih ve E.69460 sayılı yazıyla 
Dekanlığa talep yazılmıştır.  

Laboratuvar rehberi hazırlanması için Dönem 1, Dönem 
2 ve Dönem 3 Mesleki ve İletişim Becerileri dersi 
sorumlu öğretim üyelerinin dersi veren öğretim 
üyelerinden her ders için ayrı ayrı ilgili ders için 
laboratuvar rehberlerinin toplaması 

% 100 (+)   

Açıklama: Laboratuvar rehberleri toplanmıştır.  

İleri yaşam desteği laboratuvarı için, yeni sosyal hayat 
kurallarından sosyal mesafenin sağlanabilmesi için 
mevcut laboratuvarın genişletilmesinin Dekanlık 
makamına teklif edilmesi 

% 100    

Açıklama: Gerekli tadilat yapılmış. 

TEMMUZ 2020 

Laboratuvar rehberinin hazırlanması için dersi veren 
öğretim üyelerinden örnek rehbere göre hazırlanan ders 
içeriklerinin bir an önce toplanması, ayrıca dersi veren 
öğretim üyelerinden dersler için sunum hazırlanması ve 
bu sunumların da MİBEK web sayfasına konulması 

% 50  (+) (+) 

Açıklama:  Laboratuvar rehberleri ve sunumlar hazırlanmıştır.  



İleri Yaşam Desteği Laboratuvarı yer genişletme 
talebinin Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan 
ön inceleme sonucuna göre ret edilmesi nedeniyle Daire 
Başkanlığı ile görüşülmesi 

% 0   (+) 

Açıklama:  Plan aşamasında, uygulama yok. 

KİMER ile yapılan görüşme neticesinde hazırlanacak 
olan MİBEK uygulama rehberinin kurumsal olarak 
dizayn edilmesi ve basılması 

% 100 (+)   

Açıklama:  Uygulama rehberi hazırlanmıştır. 

Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 
yapılan görüşme neticesinde MİBEK uygulama dersleri 
özelinde profesyonel video çekimlerinin 
yapılabilmesinin sağlanması 

% 100 (+)   

Açıklama:  Uygulama fakülte olanakları ile gerçekleştirilmiştir. 

Ağustos 2020 

Mesleki Beceri Laboratuvarı uygulama için dezenfekte 
edici UV lamba ve Eğitim Hemşireleri 
görevlendirmesinin Dekanlık Makamına yazılması 

% 100 (+)   

Açıklama: 19.10.2020 tarih ve E.82007634 sayılı yazıyla talep iletilmiştir. Ve eğitim 
hemşireleri görevlendirilmiştir.  

Mesleki Beceri Laboratuvarı uygulama rehberinin 
hazırlığı 

% 100 (+)   

Açıklama:  Uygulama rehberi hazırlanmıştır. 

Uygulama Derslerinin Eğitim Öğretim Sınav 
Yönetmeliğine göre uygulanabilirliği 

% 100
  

(+)   

 

Eylül 2020 

Tıp Fakültesi Dönem III Mesleki Beceri Uygulama 
dersi rehberlerinin bir an önce ilgili Öğretim 
Üyelerinden toplanıp, rehberin oluşturulup KİMER’e 
gönderilmesi 

% 100    

Açıklama:  Uygulama rehberi hazırlanmış ve KİMER’e gönderilmiştir. 

Uygulama dersleri için alternatifler konuşuldu. Çekilen 
videoların fakültenin drive alanında depolanarak 
öğrencilerle paylaşılması 

% 100    

Açıklama:  Öğrencileri paylaşımı yapılmıştır. 



Video çekimleri planı yapılarak dönem başlamadan 
video çekimlerinin tamamlanması 

% 100    

Açıklama: Video çekimleri gerçekleştirilmiştir. 

Fakülte mevcudu çok olması nedeniyle online 
platformda eş zamanlı büyük gruplara teorik+pratik 
derslerin verilebilmesi için kurumsal Zoom vb. 
programa ihtiyaç bulunmaktadır. Kurumsal program 
için Dekanlık makamından talepte bulunulması 

% 0    

Açıklama: Gerçekleşmemiştir. Diğer toplantılar Microsoft Teams programı 
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Ekim 2020 

Uygulama dersleri için alternatifler konuşuldu. Klinik 
bölümlerden gelen uygulama dersi taleplerinin mevcut 
program koşullarına göre kabul edilmesine, şartlarda 
değişiklik olması durumunda yeniden değerlendirilmesi 

% 100    

Açıklama: Pandemi koşullarında dinamik bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Mesleksel beceri eğitimlerinin çevrimiçi 
sürdürülebilmesi, uygulama derslerinin yeni normale 
göre yürütülebilmesi ve ölçme değerlendirme sürecinin 
gerçekleştirilebilmesi için, Uygulamalı Bilimler 
Öğretim Görevlileri Tuğçe Çamlıca ve Handan 
Kartal’ın haftada iki gün (Çarşamba ve Cuma günleri) 
Tıp Fakültesi Mesleki Beceri ve Uygulama 
Laboratuvarında görevlendirilmeleri konusunda 
Dekanlık Makamına teklifine 

% 100    

Açıklama: Teklif ve görevlendirilme yapılmıştır. 

Mesleki Beceri ve Uygulama dersleri için kurul 
sınavları sonunda yapılması gereken sınavların 
yılsonunda yüz yüze eğitim şeklinde OSKİ sınavları 
olarak yapılmasına ve konunun MÖTEK kuruluna 
sunulması 

% 100    

Açıklama: Pandemi koşullarında dinamik bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Kasım 2020 

Mesleki Beceri ve Uygulama dersleri için hazırlanan 
Laboratuvar Rehberinin dağıtımının dönem sorumlusu 
öğretim üyeleri tarafından yapılmasına, MİBEK 
sayfasına ve uzaktan eğitim modülüne eklenmesi 

% 100    

Açıklama: Laboratuvar Rehberinin dağıtımı gerçekleşmiştir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Değerlendirme: 

-Bazı uygulamalar pandemi koşullarına göre değişim göstermekle birlikte kurul işleyişi 
yerindedir. 

 

Topluma Dayalı Eğitim Kurulu 
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Pandemi kısıtlamaları başlangıcı-NİSAN 2020 

İntörn Hekimlere yönelik Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
tarafından Corono virüsü salgını ile ilgili eğitim yapılmasına 
karar verildi. 

%100 + 

 

  

Açıklama: 2 aylık dönemlerde intörnlere salgın ile ilişkili eğitim verilmektedir. 

İntörn Hekimlerin Aile Hekimliği stajındaki ASM ziyaretlerine 
COVİD-19 sebebiyle ara verilmesi, intörnlere yönelik uzaktan 
eğitim ile ders yapılmasına karar verildi. 

%100 + 
  

Açıklama: uzaktan eğitim ZOOM ve Microsoft TEAMS programıyla gerçekleştirilmektedir. 

COVİD-19 ile ilgili araştırmalar yapılması kararlaştırıldı. %100 + 
  

Açıklama: Bu konuda araştırmalar yürütülmektedir. 

Ağustos 2020 

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Tıp Fakültesi Dönem I, 
II ve III’de yapılan Mesleki Beceri ve Uygulama 
Derslerinin kurul sonu değerlendirmelerinin, yıl 
sonunda objektif yapılandırılmış sınav modülü (OSCE) 
şeklinde yapılmasına, pandemi durumunun devam 
etmesi durumunda da kurul sınavları sonunda ayrı bir 
test sınavı olarak yapılmasına ve gerekli yönerge 
değişikliği yapılması için Dekanlık Makamına arzı 

% 100    

Açıklama: Pandemi koşullarında dinamik bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 



20 Nisan 2020 tarihli toplantıda alınan eğitimler ve araştırmalar 
değerlendirildi. Eğitim ve araştırmaların devamına karar 
verildi. 

%100 + 
  

 

Aralık 2020 

Aile hekimliği ve Halk Sağlığı asistanlarının Filyasyon ekibine 
görevlendirilmeleri ve şimdiye kadarki işleyişi görüşüldü 
durum değerlendirmesi yapıldı. 

%100 + 
  

Açıklama: Sağlık Müdürlüğü’ne Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı Anabilim Dallarından ayda 2 
şer araştırma görevlisi görevlendirilmesi yapılmaktadır. 

Aile hekimliği asistanlarının Aşılamadan sorumlu olmaları ve 
işleyişi görüşüldü, tartışıldı. 

%100 +   

Açıklama: Üniversite’de COVİD aşısı uygulaması Aile Hekimliği Araştırma Görevlileri 
kontrolünde yürütülmektedir. 

İntörnlere her dönem bulaşıcı hastalıklardan korunma ve 
pandemi seminerlerinin güçlendirilmesi ve Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı’na teklifi yapıldı ve uygulama şekli tartışıldı. 

%100 +   

Açıklama: Halk Sağlığı Anabilim Dalında gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir. 

 

Değerlendirme: Kurul 3 ayda bir düzenli olarak toplanmış. Alınan kararlarla ilgili uygulamalar 
plan dahilinde yapılıyor. Kurulun biraz daha aktif hale getirilmesi gerekmektedir. 

  

 

Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu (EPDK) 

Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu 02 Şubat 2021, 10 Şubat 2021 ve 03 Mart 2021 
tarihli toplantı kurul tutanakları detaylı olarak incelenmiş olup, alınan kararların uygulanma 
durumu ile değerlendirilmesi aşağıda belirtilmiştir. 
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https://tip.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/101/files/epdk-02-subat-2021-19022021.pdf
https://tip.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/101/files/epdk-10-subat-2021-19022021.pdf
https://tip.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/101/files/epdk_03-mart-2021-09032021.pdf


1. Radyoloji AD tarafından teklif edilmiş olan radyolojik alet ve 
ekipmanlar dersinin “Özel Çalışma Modülü” şeklinde 
verilebileceğine karar verilmesi 

 %100  + 
 

    

Açıklama: (02 Şubat 2021) 
 

      

2. Sağlık Hukuku konulu derslerin saat, içerik ve programdaki yerinin 
belirlenmesi için, dersi verecek öğretim üyesi ile Adli Tıp AD, Tıp 
Tarihi ve Etik AD ile Tıp Eğitimi AD (Dr. Öğr. Üyesi Giray Kolcu), 
Başkoordinatör (Prof. Dr. Münire Çakır) ve EPDK Başkanı (Prof. Dr. 
Ersin Uskun) tarafından görüşme yapılarak bir sonraki toplantıya 
görüş bildirmelerine karar verilmesi 

%100  +      

Açıklama: (02 Şubat 2021) 
  

    

3. Sağlık Hukuku konulu derslerin 
* Dönem 2 ve Dönem 3’de Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) olarak 
açılmasının uygunluğuna,  
* Dönem 3’de (organ nakli/bağışı, malpraktis vb. konularla ilgili) 
Adli Tıp AD ile birlikte Prof. Dr. Tekin Ahmet Serel ‘in katılımıyla 
entegre oturum planlanmasının uygunluğuna,  
* Dönem 5’de Adli Tıp Stajı içinde sağlık hukuku ile ilgili 2 saatlik 
bir dersin anlatıldığı, bu dersi Prof. Dr. Tekin Ahmet SEREL Hoca 
tarafından verilmesinin uygunluğuna,  
* Dönem 6’da Halk Sağlığı intörn programı içerisine 4 saatlik sağlık 
hukuku konularının tartışılacağı seminerler yerleştirilmesinin 
uygunluğuna,  
* Böylece dikey entegrasyona uygun Dönem 2, 3, 5 ve 6’da sağlık 
hukuku ile ilgili bir koridor oluşturulmasının yerinde olacağına dair 
kararın alınması 

 %100  +     

Açıklama: (10 Şubat 2021)         

4. Prof. Dr. Tekin Ahmet SEREL tarafından teklif edilen ve EPDK’da 
görüşülen “Sağlık Hukuku konulu dersin. Dönem 2 ve Dönem 3’de 
Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) olarak açılmasının uygunluğuna, 

 %100  +     

Açıklama: (03 Mart 2021)         

5. Dönem 3’de (organ nakli/bağışı, malpraktis vb. konularla ilgili) 
Adli Tıp AD ile birlikte Prof. Dr. Tekin Ahmet Serel ‘in katılımıyla 
entegre oturum planlanmasının uygunluğuna 

 % 
100 

 +     

Açıklama: (03 Mart 2021)         

6. Dönem 5’de Adli Tıp Stajı içinde sağlık hukuku ile ilgili 2 saatlik 
bir dersin anlatıldığı, bu dersi Prof. Dr. Tekin Ahmet SEREL Hoca 
tarafından verilmesinin uygunluğuna 

 % 
100 

 +     

https://tip.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/101/files/epdk-02-subat-2021-19022021.pdf
https://tip.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/101/files/epdk-02-subat-2021-19022021.pdf
https://tip.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/101/files/epdk-02-subat-2021-19022021.pdf


Açıklama: (03 Mart 2021)         

7. Dönem 6’da Halk Sağlığı intörn programı içerisine 4 saatlik sağlık 
hukuku konularının tartışılacağı seminerler yerleştirilmesinin 
uygunluğuna 

 %100  +     

Açıklama: (03 Mart 2021)         

8. Dikey entegrasyona uygun Dönem 2, 3, 5 ve 6’da sağlık hukuku ile 
ilgili bir koridor oluşturulmasının yerinde olacağına dair alınan 
kararın ve 1. 2. 3. ve 4. Maddelerin MÖTEK’e sunulmasına 

 % 
100 

 +     

Açıklama: (03 Mart 2021)         

9.  07/01/2021 tarihinde Ölçme Değerlendirme Kurulu’nda 
görüşülerek EPDK’da değerlendirilmesi istenen; Radyoloji AD 
tarafından teklif edilmiş olan radyolojik alet ve ekipmanlar dersinin 
açılması konusunun görüşülmesi, dersin teklif edilen haliyle Tıp 
Fakültesi Eğitim Programı’na yerleştirilemeyeceğine, Ulusal 
Çekirdek Eğitim Programı’na uymadığına, dersin öğrencilere “Özel 
Çalışma Modülü” şeklinde verilebileceği kararının MÖTEK’e 
sunulmasına 

 % 
100 

 +     

Açıklama: (03 Mart 2021)         

10. EPDK Haberleşmesi için kullanılan whatsapp grubu yerine 
alternatif iletişim kanalı oluşturma konusu görüşülmesi, 
Dekanlığın bir sonraki toplantıya kadar toplantıların hangi 
platformda, nasıl yapılacağı ile ilgili karar alacağı ve bu kararın resmi 
olarak iletilmesinin beklenmesine karar verilmesi 

 % 
100 

 +     

Açıklama: (03 Mart 2021)         

11. Toplantı duyurularının e-mail ile yapılmasına karar verilmesi  % 
100 

 +     

Açıklama: (03 Mart 2021)     

 

Değerlendirme: Pandemi şartları nedeniyle 03 Mart 2020 ile 02 Şubat 2021 tarihleri arasında 
gündem oluşmadığı için EPDK toplanmamış ve kurul kararı alınmamıştır. Toplantılar istisnai 
durumlar haricinde bir önceki toplantıda belirlenen tarih ve saate riayet edilerek COVID 19 
pandemi koşulları nedeniyle uzaktan bağlantı ile online olarak sürdürülmektedir. 2021 yılı 
itibari ile her ay kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantılara kurul üyelerinin büyük çoğunluğunun 
katılımı gerçekleşmiştir. Toplantı konuları ve kararlar kurul görevi ile bağdaşmaktadır. Alınan 
kararlarla ilgili uygulamalar plan dahilinde yapılmaktadır.  

 



Ölçme Değerlendirme Kurulu 

Ölçme Değerlendirme kurul tutanakları detaylı olarak incelenmiş olup, alınan kararların 
uygulanma durumu ile değerlendirilmesi aşağıda belirtilmiştir. 
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1- Dönem 4 ve Dönem 5 sınavların için soruların gönderimi 
gecikmektedir. İlgili eğitim sorumluları ile görüşülmesine 

%100 +   

Açıklama: (09.06.2020)     
2-Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 online sınavlarda herhangi bir 
sorun yaşanmamıştır. Ancak, itiraz ve sınav sonuçlarının açıklanma 
süresinde uyumsuzluk olmaktadır. Bu nedenle, “Sınav açıklanma 
süresi 7 (yedi) iş günüdür. İtiraz olması durumunda bu süre sınavların 
açıklanmasına eklenir.” İfadesinin kabul edilmesi. 

%100  +  

Açıklama: (09.06.2020)     
3-Online sınavlar için itirazlar dilekçe formatında mail/faks yoluyla 
öğrenci işlerine iletilmelidir. Öğrenci işleri bununla ilgili bir mail 
adresi oluşturabilmesi konuları görüşüldü. 

%100   + 

Açıklama: (09.06.2020)     
4-Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafında Üniversitelerin açılış 
tarihi belirlenmediği için gündem maddesi bulunmamaktadır. 

%100 +   

Açıklama: ………………………………………….(06.07.2020)     

5-Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafında Üniversitelerin açılış 
tarihi belirlenmediği için gündem maddesi bulunmamaktadır. 

%0 -   

Açıklama: (03.08.2020)     
6-Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafında Üniversitelerin açılış 
tarihi belirlenmediği için gündem maddesi bulunmamaktadır. 

%100 +   

Açıklama: (07.09.2020)     
7-Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 için derslerin online devam 
ettirilmesi ve sınavların geçen yıl olduğu gibi öğrenci yönetim 
sistemi üzerinden online yapılması kararı alındı. 

%100 + +  

Açıklama: (19.10.2020)     
8-Pratik sınavların da çoktan seçmeli olarak hazırlanarak online sınav 
tarzında yapılabileceği kararı alındı. 

%100 +   

Açıklama: ………………………………………….(19.10.2020)     

9- Dönem 4 ve Dönem 5 öğrencilerinin gönüllü çağırıldığı ancak 
Anabilim Dallarında sorunlar yaşandığı ifade edildi. 

%100 +   



Açıklama: (19.10.2020)     
10-Ders notlarının ders yapılmadan sisteme yüklenmesinin derse 
hazırlık anlamında daha faydalı olacağı belirtildi. 

%100 + +  

Açıklama: ………………………………………….(19.10.2020)     

11-Üniversitenin öğrenci bilgi sisteminin Tıp Fakültesinin öğrenci 
yönetim sistemine aktarılacağı ve entegre edileceği, böylece tek şifre 
ile online derslerin yapılabileceği ifade edildi. 

%100 + +  

Açıklama: ………………………………………….(19.10.2020)     

12-Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulunda, Ölçme Değerlendirme 
kurulunu ilgilendiren herhangi bir karar alınmadığı için gündem 
maddesi bulunmamaktadır. 

%100 +   

Açıklama: (02.11.2020)     
13-06.08.2018 tarihli Ölçme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında 
alınan sınav sonuçlarının açıklanması ile ilgili kararların incelenip 
MÖTEK’de görüşmesinin uygunluğuna karar verilmiştir. 

%100   + 

Açıklama: ………………………………………….(02.12.2020)     

14-07/01/2021 tarihinde ÖDK toplanarak ders açılması tekliflerini 
görüştü. 1. Radyoloji ABD tarafında bahar döneminde açılması talep 
edilen radyolojik alet ve ekipman dersleri için dersin açılması talep 
edilen dönemin belirli olmadığı, gerekirse staj dönemi içerisinde 
kendilerinin verebileceği ve dersin açılması için kararın EPDK 
kurulu tarafından görüşülmesinin daha uygun olacağına karar verildi. 

%0    

Açıklama: Radyoloji ABD tarafında bahar döneminde açılması talep 
edilen ders henüz müfredata girmemiştir (07.01.2021) 

    

15-Üroloji uzmanı ve Sağılık Hukukçusu tarafından açılması teklif 
edilen Sağlık Hukuku derslerinin EPDK tarafından görüşülmesi ve 
ders müfredatının Adli Tıp ABD ve Tıp Tarihi ve Etik ABD ders 
konuları içerisinde olması nedeniyle Akreditasyon gerekliliğine göre 
yatay ve dikey entegrasyon düzeni içerisinde değerlendirilmesinin 
uygun olacağına karar verildi. 

%100   + 

Açıklama: ………………………………………….(07.01.2021)     

 

Değerlendirme:   

Ölçme Değerlendirme Kurulu 02/12/2016 tarihinde kurulmuştur ve 10 üyesi 
mevcuttur. Ayda en 1 kere toplantı planlanmıştır. Her ay kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantı 
katılımları 8-10 üye aralığındadır.  

Toplantı konuları ve kararlar kurul görevleri ile bağdaşmaktadır.  

Toplantı kararlarının yüksek oranda uygulanabilir olduğu ve uygulandığı görülmüştür.  



Öneriler: 

1. Toplantıda alınan fakat çeşitli sebeplerle uygulanmayan kararlar, sonraki toplantılarda 
tekrar gündeme getirilerek son durumun karar olarak yazılı hale getirilmesi 
sağlanabilir.  

2. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için alınan kararların; o dönem tekrar gözden 
geçirilmesi için karar defterine ileri dönük not eklenebilir, ajanda programı 
kullanılabilir.  

3. Ajanda programının kullanılmasının ileri dönük alınacak tüm kararlarda faydalı 
olacağı düşünüldü. Böylece ön çalışma yapılmak üzere alınan kararların ilerleyişi 
kontrol edilebilir.  

 

Özel Çalışma Modülü Kurulu  

15.03.2021 

Özel Çalışma Modülü Kurulu 8 Öğretim üyesinden oluşmaktadır. 

Özel Çalışma Modülü Kurulu 8.6.2020 tarihinde toplanmış, pandemi öncesi amaç ve hedeflere 
büyük oramda ulaşıldığı için ilave bir planlama yapılmaması kararı alınmıştır. Notların yüz 
yüze eğitim dönemindeki eğitim etkinlikleri üzerinden değerlendirilebileceğine karar 
verilmiştir. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında imkanlar dahilinde yüz yüze 
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

Kurul 8.7.202’ de online olarak toplanmış ve ÖÇM dersleri değerlendirilmiştir. 

Kurul 19.8.2021 de online toplanmış ve derslerin teorik ağırlıklı planlanarak güz ve bahar 
dönemi için online yapılmasına ve değerlendirmelerin önceki yıllardaki gibi 
değerlendirilmesine, güz ve bahar dönemi ÖÇM’lerinin talebine karar verilmiştir. 

2020-2021 Bahar dönemi için Dönem 2’de 15 adet, Güz dönemi için Dönem 3’te 15 adet ÖÇM 
modülü kararlaştırılmıştır.  

23.11.2020 de online toplanılmış, uygulamalar değerlendirilmiştir. 

Değerlendirme 

Haziran 2020 tarihinden bugüne kadar kurul dört kez toplanmıştır. Toplantı konuları ve kararlar 
kurul görevleri ile bağdaşmaktadır. Toplantılarda alınan kararların uygulandığı görülmüştür. 
Uygulamalarla ilgili ek bir önerim yoktur. 

 


	
	Mesleksel ve İletişim Becerileri Kurulunun Bulguları


