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ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI 

Tarih/ Saat: 18.11.2020/ 16.30-18.30 

Yer: Microsoft Teams uygulaması üzerinden toplantı çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir 

Katılımcılar: Aşağıda yer almaktadır, 

Prof. Dr. İ. Haldun MÜDERRİSOĞLU  
Prof. Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR  
Prof. Dr. Zafer AKÇALI  
Prof. Dr. Müşerref Şule AKÇAY  
Prof. Dr. Ayla KÜRKÇÜOĞLU  
Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ  
Prof. Dr. Recep AKDUR  
Prof. Dr. Ufuk CAN  
Prof. Dr. Asuman Nihan HABERAL REYHAN 
Prof. Dr. Aylin YILDIRIR 
Prof. Dr. Bahar Pirat  

 Prof. Dr. Ayşe Ebru ABALI 
 Prof. Dr. Selma ÇETİNKAYA  
 Doç. Dr. Evren HIZAL  
 Doç. Dr. Ebru KOCA 
 Doç. Dr. Özlem TURHAN İYİDİR 
 Doç. Dr. Nesibe Deren ÖZCAN 
 Doç. Dr. Tugan TEZCANER 
 Doç. Dr. Berivan BİTİK 
 Doç. Dr. Fatma Burcu BELEN APAK 
 Dr. Öğr. Üyesi Rifat Vedat YILDIRIM  
 Dr. Öğr. Üyesi Dr. Tuba ERDOĞAN 
 Dr. Öğr. Üyesi Dr. Dorina ESENDAĞLI 
 Dr. Öğr. Üyesi Dr. Beril AYDIN 
 Öğr. Gör. Dr. Seda KİBAROĞLU 

Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar GÜREL 
Müge KILIÇ  
 

 Ölçme Değerlendirme Kurul Başkanı Prof. Dr. Ayla Kürkçüoğlu tarafından, 

toplantının açılışı yapılarak, toplantının gündemini, Dönem IV ve Dönem V Tıp 

eğitimi ölçme değerlendirme olacağını bildirildi. 

 Kurul Başkanı sözü, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu’na verdi. 

Sayın Dekan, pandemi sürecinde Dönem IV ve Dönem V tıp eğitimi sürecinde genel 

bilgi vererek, ilgili dönemlerin ölçme değerlendirilmesine yönelik Tıp eğitimi AD ile 

yapılan taslak çalışmanın bugünkü toplantının gündemini oluşturduğunu bildirdi.  



2 

 

 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Hayati Bilgiç bu kapsamda, yürütülen 

çalışmalar hakkında bilgi vererek, yapılan taslak çalışmanın ayrıntılarını bildirdi. Buna 

göre, 

 Dönem IV ve V KUK eğitim- öğretimi, sınavları ve değerlendirmesi/11 

haftalık eğitim-öğretim sürecinde,  

-2 haftalık teorik ders ve sonunda formatif sınav, 

  -9 haftalık sürede GBG, OTD, ÖP, ÖV ağırlıklı yoğun pratik ve akıl 

yürütmeye yönelik uygulamalı eğitim verileceğini ve 11. haftanın sonunda KUK 

(Klinik Uygulama Kurulu) sonu sınavı yapılacağını bildirdi.  

 Örgün eğitimde KUK boyunca yüz yüze yapılan sınavların KUK sonu 

sınav notuna katkısı: 

  -Yazılı tipinde formatif sınavın katkısı %5,  

  -Beceri tipinde formatif (OTD, GBG, uygulamalarının oluşturduğu)  

sınavların ortalamasının katkısı %3 

  -Mesleki beceriye yönelik pratik sınavın katkısı %52 

  -Summatif yazılı sınavın katkısı %40 oranında olacağı bildirildi. 

 Uzaktan Eğitimin uygulandığı süreçte, KUK boyunca yapılan online 

(çevrimiçi) sınavların KUK sonu sınav notuna katkısı: 

  -Yazılı tipinde formatif sınavın katkısı %5,  

  -Yazılı tipinde summatif sınavın katkısı %50,  

  -Yapılandırılmış sözlü sınavın katkısı %45 oranında olacağını bildirdi. 

 Baraj derslerin puanlaması ise; 

- Teorik summatif sınav %50 

- Sözlü Sınav %50 oranında olacağı bildirildi. 

 Dönem V Koordinatörü Doç. Dr. Evren Hızal’a söz verilerek, Dönem V ilk KUK 

sınavı olan Nöropsikiyatri KUK sınavına yönelik geri bildirim alındı. Buna göre,  

 Dr. Evren Hızal, yapılan sınavda, sınav sürelerinin tekrar gözden 

geçirilmesi gerektiği bildirildi. 

 Dr. Evren Hızal, sınav sonuçların öğrencilerin genelinin başarılı 

olduğunu bildirdi. 

 Tıp Fakültesi Dekanı, öğrencilerin yurtdışı başvurularında, transkript ile ilgili sorun 

yaşamamaları için, ideal bir çözüm üretilmesi gerektiğini bildirdi. 
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 Prof. Dr. Hayati Bilgiç, Kliniklerin temsiliyeti ve transkript notunu oluşturmak için 

verilen sorular yeterli sayıda (on sorudan az olmamak şartıyla) olmalıdır. Bu nedenle 

KUK sonu genel sınavının, yazılı sınav soru sayısı 150-200 olabileceğini bildirdi. 

 Dönem IV koordinatörü Doç Dr. Ebru Koca’ya söz verildi. Yürütülen faaliyetler 

hakkında bilgi veren Dr. Ebru Koca, öğrencilerle yapılan OTD’lerin puanlama 

yapılınca öğrencilerin daha özverili ve dikkatli olduklarını gözlemlendiğini bildirdi. 

 Dr. Ebru Koca, Yapılandırılmış sözlü sınavlar için, TEAD’ın desteği ile hazırlanmış 

bir kılavuz olması talebinde bulundu. Ayrıca bu konuda, TEAD tarafından yürütülen 

bir toplantı talebinde bulundu. Dr. Hayati Bilgiç, toplantının en kısa zamanda 

planlanıp yapılacağını, kılavuz içinde çalışmalar yürütüleceğini bildirdi. 

 Müfredatta yer alan OTD uygulamalarına yönelik katılımcıların görüşleri alındı ve 

OTD uygulamalarının yapılandırılması konusunun tekrar görüşüleceği bildirildi. 

 Tıp Fakültesi Başkoordinatörü Prof. Dr. Şule Akçay, geçen sene Dönem IV Tıp 

eğitimi müfredatında uygulanmasına yönelik olumlu tecrübelerinden bahsetti ve geçen 

sene uygulanan puanlama sisteminin sağlıklı olduğunu bildirdi. 

 Dr. Şule Akçay, Dönem IV Müfredatında yer alan, seçmeli stajların ve Etik stajının 

uygulanmasında, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini katılımcıların görüşüne sundu. 

 Etik stajının uygulanmasında, ilgili dönem Koordinatörü ilgili Anabilim Dalı öğretim 

üyeleri ile tekrar görüşmesi kararına varıldı. 

 Prof. Dr. Selma Aydın, Seçmeli stajlara yönelik, kontenjan belirlenmeli ve bu 

kontenjana göre öğrenci seçim yapabileceği görüşünü sundu. 

 Toplantı sonucunda alınan kararlar, toplu halde tekrar bildirildi. Buna göre, KUK sonu 

sınav sorularının artırılması, bu sayının 150 veya 200 soru olması gerektiği kararı 

alındı. 

 Ayıca, uzaktan online (çevrimiçi) yapılan eğitimlerin sonunda, yapılan sınavlar için 

baraj klinik uygulaması kullanılmaması görüşüne varıldı. 

 Tıp Fakültesi Dekanı, Fakülte Kurulu kararı alınmalı ve pandemi sürecinde yönergede 

revizyon işlemleri yapılması gerektiğini bildirdi. 

 Örgün eğitim veya Uzaktan eğitim sürecinde, KUK sonu sınav ve Baraj Derslerinin 

değerlendirilmesi yönelik puanlamalar toplantı esnasında görüşülen şekilde olacağı 

kararlaştırıldı. 

 Toplantı saat: 18.30 da sona erdi. 

 


