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PROGRAM DEGERLENDiRME TOPLANTI TUTANAGI

Giindem: 2016-2017 dlretim yrh Gi.iz ddneminde 6[renci ve dgretim i.iyelerinden
gelen geri bildirimlerin delerlendirilmesi.

1. Ogretim [yelerinden gelen bir geri bildirim qu qekildedir; "D6nem 3'e genetik dersi
konulmah ve konulan bu dersler pediatri ve kadrn hastahklan ve dolum konularryla
iligkilendirilmedir. l. dcinemde sadece genel genetik konulal anlatrlmakta ve 3. srnrf-a
kadar anlatrlan bu konular unutulmaktadrr.,,
Qiiziim iinerisi: Konu E[itim Komisyonuna iletilerek Trbbi Biyoloji Anabilim Da1
e[itimden sorumlu <i[retim iiyesinin g<irtigtine bagvurularak dtizenlemeye gidilebilir.

2. Ddnem I, II ve ddnem III'te genel olarak pratik derslerin sriresinin ve bu derslerde pratik
gahqma imkarurun yeterli olmadr[r ycini.inde gok sayrda ci[renciden geri bildirimler
bulunmaktadrr. Ofretim i.iyeleri de pratik derslerde o[rencinin aktii katrlmr igin
imkanlann yetersiz oldugu yoni.inde geri bildirim vermiqlerdir.
Qiiziim iinerisi: Konu E[itim Komisyonuna iletilerek Donem I, II ve III'te pratik dersleri
olan Anabilim Dallarrnrn gori.igleri ahnarak Dekanhk Makamrna iletilmelidir.

3. Ddnem I <i[rencileri ders kurulu II'de Trbbi Biyoloji ve Genetik dersinin gok yolun
oldulundan s6z etmektedir. Bu ders konulannrn yo[unlulunun diger komiteGre
dafirtrlmasr yoniinde talep bulunmaktadrt. ,
Qiiziim iinerisi: Egitim komisyonuna iletilerek Trbbi Biyoloji Anabilim Dah e[itimden
sorumlu ofretim tiyesinin gdrtigiine baqvurularak drizenlemeye gidilebilir.

4. Dcinem II d[rencileri Ders Kurulu II ve ders kurulu III igin, D6nem 3 rilrencileri ders
kurulu 3 igin; kurul sonunda yaprlan slnavln cifrenirn hedeflerini kapsamadrgrnr iliqkin
geri bildirimler vermiqlerdir.
Qiiziim 6nerisi: Konu e[itim komisyonuna iletilerek, ttim Anabilim Dallanrun dersleri
igin belirtke tablolarrnrhazrlamalan ve sorulann tablolarla uyumlu olmasr sallanmahdrr.
Aynca idari olarak tiim ci[retim iiyelerimizi kapsayacak QEP ile uyumlu bir Kurumsal
Egitim Ycjnetim ve Planlama Sistemine gegig igin, devam etmekte olan elektronik srnav
sistemi gahgmalan kapsamrnda verilmekte olan egitimlerin srklagtrrrlmasr rjnerilmektedir.
OSCE ve yazir stnav haztrlanmasr konusunda ri[retim tiyelerine e[itimler verilmesi
6nerilmektedir.

5. Donem III Ogretim tiyelerinden hematoloji ders saatlerinin yeterli olmadrfir yoniinde geri
bildirim bulunmaktadrr. Yine dlretim ilyelerinden, Dcinem II'ye akrlcr antibiyotik segimi
ile ilgili ders saati eklenmesi talep edilmektedir.
Qiiziim iinerisi: Efitim komisyonuna iletilerek konu ile ilgili Anabilim Dallarrnrn
e$itimden sorumlu 6[retim iiyesinin gortigtine bagvurularak diizenlemeye gidilebilir.
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Program Delerlendirme Komisyonu Staj Diizenleme Toplantrlannrn Tutanak Ozetleri

Konu: Dtinem 4 ve d<inem 6 stajlarrnda yaprlmasr planlanan diizenlemeler

Genel Cerrahi ve Kardiyoloji Anabilim Dallan'nrn D<inem 4 ve Dcinem 6'ya Anabilim

Dallarr igin zorunlu staj eklenmesi konusunda Trp Fakiiltesi Dekanh[r'na yapml$ olduklan

talep do[rultusunda program de[erlendirme komisyonu 5 kez toplandr. ilk toplantrda D<inem

4 ve Dtinem 6 stajlarr diler iiniversitelerin staj programlarr da goz ontine almarak

delerlendirme yaprldr. Sonraki toplantrlarda konu ile ilgili olarak Genel Cerrahi, Adli Trp,

Kadrn Hastahklarr ve Do[um, Kardiyoloji ve Halk Salh[r Anabilim Dallarr'run egitimden

sorumlu dlretim tiyeleri ve Anabilim Dah Bagkanlarr ayn oturumlarda komisyona davet

edilerek bu konuda gdriigleri ahndr. Bu stiregte Trp Faki.iltesi Dekanr ve Esitimden Sorumlu

Dekan Yardtmctst, Dcinem 6'da si.iresi 2 ay olan Halk Salhfr stajrmn durumunu incelemek

ijzere, ci[rencilerin staj yapmakta olduklarr Aile Sa[h[r ve Toplum Sa[hfr Merkezleri'ne

faktiltemiz opretim tiyeleri ve ci$rencilerin drqrnda elitimde tigiinci.i paydag oldu[u diigtintilen

Sa[lrk Bakanh[r'na balh hekimler ile grirtig ahq veriqi amagh ziyarette bulundular. Buradan

elde edilen veriler ve bilgiler rqr[rnda Halk Sa[h[r Anabilim Dah Bagkanr program

delerlendirme komisyonuna davet edilerek staj merkezlerine yaprlan ziyaretin sonuglarr

paylagrldr. Halk Safhlr Anabilim Dah Bagkarunrn mevcut efitim programmln daha da

verimli hale getirilmesi igin ivedilikle dlretim tiyesi ihtiyaglanrun giderilmesi gerekti[i

ydntindeki diigtincesi ahndr.

Gerek tilretim tiyeleri gerek <ilrencilerden gelen geri bildirimler gergevesinde Aile

Hekimlili Ddneminde Kardiyoloji ve Genel Cerrahi stajrnrn da mtimktin olan stirelerde

yaprlabilmesi amacryla, Halk Saghgr Anabilim Dah Baqkamrun da onayr ile Donem 6 staj

stiresinin 8 haftadan 6 haftaya diiqtirtilmesi Efitim Komisyonuna dnerilmesi kabul edildi. Adr

gegen diger Anabilim Dah temsilcileri de, konuyu Anabilim Dallan'run akademik

kurullarrnda gdriigerek nihai kararr Program delerlendirme Komisyonuna ilettiler. Sonugta,

Genel Cerrahi, Adli Trp, Kadrn Hastahklarr ve Dolum, Kardiyoloji ve Halk Safhlr ddnem 4

ve donem 6 stajlarrnda, Anabilim Dallarr'run onaylan ve onerileri do[rultusunda diizenleme

yaprlarak egitim komisyonuna sunulmasrna karar verildi. D<jnem 4 ve D<jnem 6 stajlarrnda

yaprlmasr <inerilen deliqiklikler 9u qekildedir;



i:,
I

Diinem 4 igin;

1) Genel Cerrahi Anabilim Dah staj siiresinin 7 hafta 3 gtinden 8 haftaya grkanlmasr,

2) Adli Trp Anabilim Dah staj stiresinin I hafta 3 gtinden 2haftaya gtkanlmasr.

Fazladan eklenmiq olan I hafta, mevcut uygulamada 40 hafta olan e[itim <i[retim siiresinin

4l hafta olarak diizenlenmesi ile saElanacaktr.

Dtinem 6 igin;

1) TFC 602-Kadrn Hastahklarr ve Do[um igin 8 hafta olan staj stiresinin 6 hafta olmasr,

2) Genel Cerrahi Anabilim Dalt'na Donem 6'da2 hafta zorunlu staj stiresinin tanrmlanmasr

ve Ddnem 6'daki TFCS 601-Cenahi Bilimler Segmeli staj programrndan Genel Cenahi

Anabilim Dah'run grkanlmasr,

3) TFD 603-Halk Sagh[r staj stiresinin 8 haftadan 6 haftaya di.iqtirtilmesi,

4) Kardiyoloji Anabilim Dalt'na Dtinem 6'da2 hafta zorunlu staj siiresinin tarumlanmasl ve

TFDS 601-Dahili Bilimler Segmeli staj programmdan Kardiyoloji Anabilim Dah'mn

grkarrlmasr planlandr.


