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PROGRAM GELİŞTİRME KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 

Tarih/ Saat: 02.04.2021/ 15.00-16.00 

Yer: COVID- 19 Salgını sebebi nedeniyle toplantı çevrimiçi (online) gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcılar: 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantıda aşağıdaki konular görüşüldü; 

 Program Geliştirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, toplantımızın mevcut 

durum sebebi ile online olarak yürütüleceğini bildirerek, toplantı gündemini 

katılımcılara sundu. Toplantıda, Program Geliştirme Kurulu Alt Komisyonu üyeleri ile 

yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi ve görüşler sunulacağını bildirdi. Bu 

kapsamda, Tıp eğitimi Öğretim üyesi Dr. Fazıl Serdar Gürel’e söz verildi. 

 Dr. Gürel, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile hazırlanan taslak Ulusal 

Çekirdek Eğitim Programını (UÇEP) katılımcılara sunarak, çalışmalar hakkında bilgi 

verdi. Buna göre, 

 Dört Başlık altında toplanan ÇEP’in her başlığı tek tek değerlendirildi. Bu kapsamda, 

Semptomlar ve Klinik Uygulamalar Başlığı içerisinde yer alan konularda herhangi bir 

revizyon yapılmayacağı, aynen kalacağı bildirildi. 

 Temel Uygulamalar Başlığının içerisinde yer alan konularda ise, yeni olan konular 

değerlendirilerek yeni düzenlemeler yapılması gerektiği bildirildi. Ayrıca revize edilen 

bazı konular, toplantıda tartışıldı. 

 Hastalıklar Başlığının içerisinde yer alan konular, kurul üyelerince değerlendirildi, 

küçük bir oranda isimler üzerinde değişiklik yapılmalı mı sorusuna yanıt arandı. 
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 Prof. Dr. Hayati Bilgiç bazı konular hakkında Anabilim/ Bilim Dallarıyla konuşmanın 

daha uygun olduğunu ve semptom düzeylerinin de Anabilim/Bilim Dallarıyla 

görüşülmesi gerektiğini belirtti. 

 ÇEP’ de yer alan semptomlar incelenerek, eksik olanlara yeni eklemeler yapılması 

gerektiğin bildirildi. Ayrıca eklenecek olan semptomların ilgili Anabilim/ Bilim 

dallarına danışılarak mı eklenmeli ya da Komisyon üyelerince mi eklenmeli sorusuna 

yanıt arandı. Katılımcıların oy birliği ile, ÇEP te yer alan semptomlar üzerinde 

revizyon yapıldığını bir resmi yazı ile ilgili Anabilim/ Bilim Dallarına duyurulması 

gerektiği kararına varıldı. 

 Sosyal Yeterlilik kavramlarında- Alt yeterliliklerin eklenmesi gerektiği bildirildi. 

 Program Yeterlilikleri konu başlığı için ayrı bir toplantı yapılması gerektiği ve bu 

toplantının 16 Nisan 2021 saat: 15.00’de yapılacağı katılımcılar ile belirlendi. 

 Toplantı saat: 16.00 sona erdi. 

 

 


