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Komisyon Adı: Kalite Geliştirme Komisyonu 

Toplantı Tarihi: 31.03.2022  

Toplantı Saati: 13.30-14.30  

Toplantı Yeri: Tıp Fakültesi Dekanlığı Konferans Salonu 

Toplantı Başkanı: Dr.Öğr. Üyesi İbrahim Eren PEK  

Toplantıda Görüşülen Gündem Maddeleri: 

1. 2021 Yılı Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi 

2. Görüş ve Öneriler 

Toplantı Tutanağı Alınan Kararlar 

Toplantı; Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Özlem YAYINTAŞ, Komisyon Başkanı Dr.Öğr. Üyesi 

İbrahim Eren PEK, 6 üye, 1 misafir Öğretim görevlisi ve 1 raportör katılımı ile yukarıda 

belirtilen gün ve saatte gerçekleştirilmiştir. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Komisyon Başkanı Dr.Öğr. Üyesi İbrahim Eren PEK, 

2022 Mayıs ayına kadar 2021 yılının kalite faaliyetlerinin sisteme girilmesi gerektiğini 

söyledi. 2021 yılı Öz değerlendirme raporu değerlendirildi . Programa ait kanıtlardan ekleme 

çıkarılma yapıldı.  

0. GİRİŞ :  

0.1 : Raporun giriş kısmında programa ait bilgilere yer verildi. Kanıtları sunuldu. Üyelere 

bu kanıtların güncel olup olmadığı soruldu. 2,3.4.5 oryantasyon anket sonuçları ile 

ilgili sıkıntılar dile getirildi. Bu anketler kanıtlardan çıksın denildi. İnternlere yönelik 

anketler eklensin.2021 program değerlendirme raporu, 2021 çalıştayı eklensin denildi. 

Gelişim raporu. TEPDAD’ın ara değerlendirmesi olacak. Ara değerlendirme için 

komisyon güncellendi. Tutanaklar mevcut. Amaç ve yeterlilik için paydaşlardan görüş 

istendi. Amaç ve hedeflere yönelik güncelleme çalışması yapılıyor. 

Öğrencilere kendinizi ne kadar UCEP’teki yetkinliklere ne kadar hakim 

hissediyorsunuz diye soruldu ve raporlandı. 

1. ÖĞRENCİLER 
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1.1 : Kanıtlarda değişiklik var mı diye soruldu. Temel Bilimlerin proje aşamasında olan 

Morfoloji binası çalışması mevcuttur. İlgili rapor yeniden güncellenmelidir denildi. 

1.2  : Ukraynalı öğrenciler için her dönem öğrenci kontenjanı ayrılmalıdır denildi. Yatay 

geçiş yönergemizin aynısı koyulabilir. Çift anadal yönergesi de koyulabilir denildi. 

1.3  : Yeni gelen öğrencilerimiz var Erasmus anlaşması olan üniversitelerimiz var. Liste 

eklensin denildi. Mevlana ve Farabi koordinatörlerinden bilgi alınmalı denildi. 

1.4 :  Bütün kanıtlar aynı kalsın denildi. Tüm üniversitelerde kariyer merkezi açılması ve 

işletilmesi zorunluğu hayat geçirildi ve kariyerle alakalı her fakülte ders koydu. Fiilen 

dersler başladı denildi. Çınarlar ve Fidanlar etkinliği için fotoğraflar koyulabilir. 

Pandemiden önceki toplantılarla ilgili haber bulunabilir, ek olarak link koyulabilir 

denildi. 

1.5 : Artık esas çıkarmıyorum, yeni yönergemiz var. Eğitim- öğretim ve sınav 

yönetmeliğimiz yenilendi. Online deneme sınavı kanıtlardan çıkarılsın denildi. Dönem 

2,3 başarı bileşenleri kanıtlardan çıkarılsın. ÖDR’deki ilk iki madde çıkarılsın. Online 

denem raporu çıkarılsın. Dönemlere göre ölçme değerlendirme bileşenleri çıkabilir. 

(sınav yönergesinde var çünkü)Klinik dönem başarı bileşenleri çıksın Deneme 

uygulaması yapılabilir. 

1.6 : Esaslar yerine yönerge koyulsun. Mezuniyet öncesi anketler koyulabilir. 

2. PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI 

2.1 : Fakülte amaçları, yeterlilik ve yetkinlikleri iç-dış paydaş görüşüne sunuldu. Üzerinde 

çalışılıyor.Bu belgeler koyulsun. Geri kalan kanıtlar aynen kalabilir. Program 

değerlendirme raporunun yenisi koyulsun ( 2021 ). denildi. 

2.2  : Halihazırda 7 yıldızlı hekim yetkinliklerimiz aynı, değişiklik yok, UCEP uyum 

listesi, dönem amaç ve hedeflerinin yeni şekli koyulsun denildi.Dönem  5 staj blogları 

çalışmasındaki UCEP uyum listesi istenebilir denildi. 

2.3 : Bütün kanıtlar aynı kalsın. Ek olarak kurum amaç ve hedefleri iç-dış paydaşlara 

açılması eklenebilir denildi. 

2.4 : Bütün kanıtlar aynı kalsın. Ek olarak kurum amaç ve hedefleri iç-dış paydaşlara 

açılması eklenebilir denildi. 

2.5 : Bütün kanıtlar aynı kalsın. Ek olarak kurum amaç ve hedefleri iç-dış paydaşlara 

açılması eklenebilir denildi. 

2.6  :İç-dış paydaş güncellemesi için talep yazısı yazılabilir. Program değerlendirme 

raporu koyulabilir. (2020-2021) .Diğer çalıştay kaldırılsın. İç-dış paydaş görüş yazıları 

eklensin. P.D.matrisi kaldırılsın. 
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3. PROGRAM ÇIKTILARI 

3.1 : Program değerlendirme raporu koyulsun. Matris çıksın denildi. 

3.2 : Esaslar yerine yönerge koyulsun. Pandemi ve çevik yönetim çıksın. Eğitim sınav 

yönetmeliğimiz günceldir denildi. 

3.3 : 6. dönem yeni mezunlara online anket yapılacak. İş yeri staj anketi eklenebilir. 

(Hastane,ASM vs.) 

4. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 

4.1 :Program geliştirme raporu koyulabilir. Kurul sonu değerlendirme raporları 

koyulabilir. 2021 ölçe-değerlendirme programı çalıştay koyulabilir. Yeni program 

değerlendirme de koyulabilir. Ölçe-değerlendirme ve program değerlendirme 

komisyonunun toplantı tutanağı koyulabilir denildi. 

4.2 : İyileştirme ölçütlerinde bina, oda, optik okuyucu, öğrenci odası, laboratuvarlar 

ayrıldı. Etik başvuruları online oldu. Anatomi maketleri var. Online eğitim ve SEM’ler 

uygulanıyor. Sarf malzemeler, iyileştirme kapsamında laboratuvarlarda yapılan 

kalibrasyonlar çalışmalarımız var. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında LMS, dönem 1,2,3 

için kullanıldı. Klinik dönemlerde TIMS’ten online sınav yapıldı. Öğretim üyelerine 

yönelik online ölçme kursları açıldı. Kanıtlardan pandemi ile ilgili olanlar kalsın. 

PUKÖ kalksın. 2021 program değerlendirme raporumuz var. 

5. EĞİTİM PLANI 

5.1 :2020 olanları 2021 yapalım. Geri kalan kanıtlar aynı kalsın. Dönem 4 programları 

konulabilir.  

5.2 Hepsi aynı kalsın. 

5.3 Komisyonlarımız var. Komisyon tutanakları koyulabilir. Fakülte yönetim şeması 

güncellensin. 

5.4 : Mustafa Onur YURDAL’la görüşülecek. ( eğitim komisyonu, AKTS, takvim) 

5.5 Hepsi aynı kalsın. Programların ikinci sayfasında hangi ders türleri ve saatleri olduğu 

yazıldı. Ders türleri teorik, pratik diye ayrıldı. 

5.6 Seçmeli ders havuzunun güncel hali koyulabilir. Dr. Öğr. Üyesi Ergül 

SÖYLEMEZOĞLU’ndan gelen fakültenin stratejik amaçları ile ilgili yazı 

koyulabilir.Geri kalan kanıtlar aynı kalabilir. 

5.7 Staj uygulama karneleri koyulabilir. 

6. ÖĞRETİM KADROSU 
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6.1 : Fakültenin öğretim üyesi sayısı istenecek. Danışman listesi eklenebilir. Stratejik 

planın en güncel olanı koyulsun. İş gücü analiz konusu Prof.Dr. Erkan Melih ŞAHİN 

ile görüşülsün. 

6.2 : Uzaktan eğitim ile ilgili kanıtlar çıkarılsın. Geri kalan eğitimler kalabilir. İlgili 

yazılar mevcuttur. 

6.3  : Aynı kalsın. 

7. ALTYAPI 

7.1 : Dekanlıkla ilgili 

7.2 : Dekanlıkla ilgili 

7.3 : Microsoft Office programlarımız var. 

7.4 ÇOMÜ kütüphane var. Üstüne link koyulabilir. 

7.5  : Dekanlıktan, hastaneden cevap istenebilir. 

8. KURUM DESTEĞİ VE PARASAL KAYNAKLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Ergül SÖYLEMEZOĞLU ile görüşülecek. 

 

  


