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BÖLÜM 1. FAKÜLTE GENEL TANITIMI 

 

1.1 İletişim Bilgileri 

 

Üniversite Adı: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Rektör Adı-Soyadı: PROF. DR. İLKER HÜSEYİN ÇARIKÇI 

Fakülte adı, adresi ve iletişim bilgileri:  

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

ÇÜNÜR, 32260 ISPARTA     

Tel: 02462118859  

Fax: 02462370607 

e-posta: dishekimligif@sdu.edu.tr 

Dekan adı-soyadı ve iletişim bilgileri: PROF. DR. TİMUÇİN BAYKUL 

Tel: 02462118859-02462113226 gsm:05323673476 

Fax: 02462370607 

e-posta: timucinbaykul@yahoo.com,   timucinbaykul@sdu.edu.tr 

Öz değerlendirme koordinatörü ve iletişim bilgileri: DOÇ. DR. ERDAL EROĞLU    

Tel: 02462118822  /  gsm:05326037062 

Fax: 02462370607  

mailto:dishekimligif@sdu.edu.tr
mailto:timucinbaykul@yahoo.com
mailto:timucinbaykul@sdu.edu.tr
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1.2 Program Dili 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim 

programı Türkçedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet 

öncesi eğitim dili 1996 yılındaki kuruluşundan günümüze kadar değişmeksizin Türkçe 

olagelmiştir.  

 

1.3 Programın Kısa Tarihçesi ve Değişiklikler 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1995 yılında şehir 

merkezinde eski Sümerbank binasında iptidai şartlarda kurulmuş ve aynı yıl öğrenci eğitimi 

ve öğretimine başlanmıştır. Kurucu Dekan olarak Prof. Dr.  Mustafa Şenol TÜZÜM (1996 – 

2002) görev yapmış ve sırası ile 2002 - 2004 yılları arasında Prof. Dr. Sadullah ÜÇTAŞLI, 

2005 – 2008 yılları arasında Prof. Dr. Musa Üstün GÜLDAĞ, 2008 – 2011 yılları arasında 

Prof. Dr. Fatma Yeşim KIRZIOĞLU, 2011 – 2014 yılları arasında Prof. Dr. Muhammet 

Hakan TÜRKKAHRAMAN Dekan olarak görev yapmışlardır. 1995 yılından günümüze 

çalışmalarına aralıksız devam eden Fakültemiz ülke çapında saygın bir konuma gelmiştir. Şu 

anda 22.000 metrekarelik kullanım alanı ile Türkiye’nin en büyük fakülteleri arasındadır. An 

itibarı ile 600’ü aşkın lisans ve yaklaşık 100 lisans üstü (doktora ve uzmanlık) öğrencisi ile 

eğitim – öğretim hizmeti vermektedir. Yılda ortalama 57.000’den fazla hastayı tedavi ederek 

sağlık hizmetlerine katkıda bulunmaktadır. 

 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin amacı, hasta memnuniyetini ön planda tutan, 

yenilikçi ve araştırmacı diş hekimleri yetiştirerek toplumun ağız ve diş sağlığının 

korunmasına yardımcı olmak ve yaptığı araştırmalarla bilime doğru yönde katkıda 

bulunmaktır. 

 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinde teorik ve uygulamalı eğitimler, alanında 

uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Eğitim felsefemizde hasta güvenliği ve 

korunması ön plandadır. Hümanist yaklaşım gereği uygulanacak tedavilere dair psikomotor 

becerilerin öğretilmesinde   preklinik dersleri protez, endodonti ve restoratif diş tedavisi 

dersleri için ayrı ayrı tahsis edilmiş, modern ve güncel teçhizat ile donatılmış laboratuvarlarda 

verilmektedir.  Labrotuvarlarda beceri eğitiminin tamamlanmasının ardından hasta üzerindeki 
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tedavi uygulamalarına geçmeden önce, her öğrenci kendisine ait, insan ağzını ve vücudunu 

taklit eden fantom maketlerde pratik eğitimini tamamlamaktadır.  

Temel bilimler ve preklinik eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, beceride yeterliğe 

ulaşmış öğrencilerin klinik eğitimlerinde hasta üzerinde gözlem altında tedavi basamaklarını 

uygulamaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin klinik eğitimleri sürekli olarak yenilenen gelişmiş 

cihazlarla donatılmış kliniklerde devam etmektedir. Öğrenciler kendileri için ayrılmış 

ünitlerde, bir öğretim üyesinin eşliğinde, aldıkları teorik eğitiminin uygulamasını hasta 

ağzında gerçekleştirmektedirler. Mezuniyet öncesinde her öğrencinin mezun yeterliklerine 

ulaşmalarını sağlayacak teorik ve uygulamalı eğitim almaları sağlanmaktadır.   

 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri eğitimlerini, yurt dışında anlaşmalı 

olduğumuz fakültelerde, Erasmus programı ile burslu olarak 3, 6 ve 12 ay süreyle ya da 

MEVLANA ve FARABİ öğrenci değişim fırsatlarından da faydalanabilmektedir.  

 Fakültemizde lisans ve lisans üstü öğrencilerinin kullanımında olan eğitim ortamları, 

dört (4) amfi, üç (3) klinik öncesi laboratuvarı, insan ağzını ve vücudunu taklit eden iki (2) 

fantom laboratuvarı ve bir (1) araştırma laboratuvarıdır. Klinik stajına başlayan 

öğrencilerimiz, dokuz (9) klinik ile Engelsiz Ağız Diş Hastanesi bünyesinde eğitimlerini 

tamamlamaktadır. Engelsiz Ağız Diş Sağlığı Hastanesi Ocak – 2020’de hizmet vermeye 

başlamıştır. Bu hastane temel olarak geriatrik ve engelli bireylerin ayaktan ya da yatarak tüm 

diş tedavilerini gerçekleştirebilecek şekilde donatılmıştır. Ülkemizde bu amaçla kurulan ilk 

merkez özelliği taşıyan Engelsiz Ağız Diş Sağlığı Hastanemizde, üç (3) genel ameliyathane, 

iki (2) sedasyon ünitesi, altı (6) üniteden oluşan lokal ameliyathane, 27 yatak kapasiteli 

yataklı servisi ile ikisi yürüme engelliler için tasarlanmış toplam sekiz (8) ünitelik geriatrik ve 

engelsiz kliniği, kendi bünyesinde yer alan biyokimya laboratuvarı, radyoloji ünitesi, merkezi 

sterilizasyon birimi ile kendi kendine yeten bir yapıda hizmet ve eğitim vermektedir. 

Fakültemiz 2000 yılında ilk mezunlarını vermiş ve ülkemize genç, donanımlı, yetkin 

becerilere sahip 600’ü aşkın Diş Hekimi kazandırmıştır 

 1995 yılında sınırlı sayıdaki akademik kadrosu ile eğitim ve öğretim vermeye başlayan 

Diş Hekimliği Fakültemiz geçen 20 yılda hızla büyümüş, 13 profesör, 9 doçent ve 13 doktor 

öğretim üyesinden ve 1 öğretim görevlisi ile 80’i aşkın araştırma görevlisinden oluşan 

akademik kadrosu ile çevre illerin üniversitelerine ait eğitim programlarına destek veren, yeni 

kurulan diş hekimliği fakültelerinin akademik kadrolarının oluşmasında katkıda bulunan 

konuma gelmiştir. 
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2009 yılında yeni binasına kavuşan Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi uygun fiziki 

şartların oluşmasının ardından verdiği ağız sağlığı hizmetinin sayısını ve çeşitliliğini gün 

geçtikçe artırmaktadır. Yedi temel klinikle hastalarına şifa vermeye başlayan Süleyman 

Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Göller Bölgesinin tamamına hizmet verirken, 

bugün hasta dağılımını yurt çapına genişletmiş durumdadır.  

 

 

 

1.4. Önceki Yetersizliklerin ve Gözlemlerin Giderilmesi Amacıyla Alınan Önlemler 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin diş hekimliğinde 

mezuniyet öncesi eğitim programı ve akreditasyonu için ilk başvurusudur. Süleyman Demirel 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini UDEPAK ilk kez değerlendirilecektir.  
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BÖLÜM 2. FAKÜLTE ÖZ DEĞERLENDİRME KURULU 

 

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu Üye Listesi: 

1. Dekan Prof. Dr. Timuçin BAYKUL 

2. Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Erdal EROĞLU 

3. Mezun Öğrenci Temsilcisi Arş. Gör. H. Alperen SELVİ 

4. Öğrenci Temsilcisi Emine Deniz ÖZBAY 

5. Öğrenci Temsilcisi Şeyma ŞAHİN 

6. Periodontoloji Ab.D. Temsilcisi Prof. Dr. F. Yeşim KIRZIOĞLU 

7. Periodontoloji Ab.D. Temsilcisi Prof. Dr. Özlem FENTOĞLU 

8. Endodonti Ab.D. Temsilcisi, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat MADEN 

9. Endodonti Ab.D. Temsilcisi Prof. Dr. Bulem ÜREYEN KAYA 

10. Protetik Diş Tedavisi Ab.D. Temsilcisi, Başhekim Prof. Dr. S. Süha 

TÜRKASLAN 

11. Protetik Diş Tedavisi Ab.D. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep 

BAŞAĞAOĞLU 

12. Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ab.D.Temsilcisi Doç. Dr. Derya YILDIRIM 

13. Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ab.D. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Özlem 

GÖRMEZ 

14. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ab.D. Temsilcisi, Dekan Yardımcısı  Doç. Dr. 

Müge ÇINA 

15. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ab.D. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Tayfun YAZICI 

16. Pedodonti Ab.D. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Derya CEYHAN 

17. Pedodonti Ab.D. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZ 

18. Restoratif Diş Tedavisi Ab.D. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Özge KAM 

HEPDENİZ 

19. Restoratif Diş Tedavisi Ab.D. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Muhittin UĞURLU 

20. Ortodonti Ab.D. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Ebru ŞENIŞIK 

21. Doktora-DUS Temsilcisi Arş. Gör. Önder YOĞUN 

22. ÖDR Sekreteri, Fakülte Sekreteri Gül Emine ŞENER 
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Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi, Dekan, Prof. Dr. Timuçin BAYKUL, 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 

Anabilim Dalı Temsilcisi, Eğitsel kaynaklar alt komisyonu üyesi ve başkanı, Fakülte Kurulu 

üyesi ve başkanı, Fakülte Yönetim Kurulu üyesi ve başkanı,  

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu Başkanı, Doç. Dr. Erdal EROĞLU, Protetik 

Diş Tedavisi Anabilim Dalı öğretim üyesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Temsilcisi, 

Akreditasyon-Eğitim Programı Komisyonu üyesi, Eğitim Programının Yapısı ve İçeriği alt 

komisyonu üyesi ve başkanı, Kalite Geliştirme Süreçleri alt komisyonu üyesi, Öz 

Değerlendirme Koordinatörü 

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi(Mezun Öğrenci Temsilcisi), Arş. Gör. 

H. Alperen SELVİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2018 mezunu, 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı araştırma görevlisi. 

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi(Öğrenci Temsilcisi), Emine Deniz 

ÖZBAY, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi,  

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi(Öğrenci Temsilcisi), Şeyma ŞAHİN, 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi,  

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi, Prof. Dr. F. Yeşim KIRZIOĞLU, 

Periodontoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, Periodontoloji Anabilim Dalı Temsilcisi, Ölçme 

Değerlendirme alt komisyonu üyesi ve başkanı, Yönetim ve Yürütme alt komisyonu üyesi ve 

başkanı 

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi, Prof. Dr. Özlem FENTOĞLU, 

Periodontoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, Periodontoloji Anabilim Dalı Temsilcisi, 

Akreditasyon-Eğitim Programı Komisyonu üyesi, Eğitim Programının Yapısı ve İçeriği alt 

komisyonu üyesi ve başkanı, Akademik ve İdari Kadro alt komisyonu üyesi ve başkanı, 

Akreditasyon-Eğitim Programı Komisyonu üyesi, Fakülte Kurulu üyesi, Fakülte Yönetim 

Kurulu üyesi  

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi, Prof. Dr. Murat MADEN, Endodonti 

Anabilim Dalı öğretim üyesi, Endodonti Anabilim Dalı Temsilcisi,  Akreditasyon-Eğitim 

Programı Komisyonu üyesi, Ölçme Değerlendirme alt komisyonu üyesi,  Kalite Geliştirme 

Süreçleri alt komisyonu üyesi ve başkanı, Eğitsel Kaynaklar alt komisyonu üyesi, Süleyman 

Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim öğretim komisyonu üyesi ve başkanı, 
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Süleyman Demirel Üniversitesi kalite güvence sistemi fakülte temsilcisi, Sağlık bakanlığı 

kalite sistemi kurum koordinatörü, Dekan Yardımcısı 

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi, Prof. Dr. Bulem ÜREYEN KAYA, 

Endodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi, Endodonti Anabilim Dalı Temsilcisi, Eğitim 

Programının Yapısı ve İçeriği alt komisyonu üyesi, Kalite Geliştirme Süreçleri alt komisyonu 

üyesi, Akreditasyon-Eğitim Programı Komisyonu üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi Eğitim öğretim komisyonu üyesi 

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi, Prof. Dr. S. Süha TÜRKASLAN, 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı öğretim üyesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 

Temsilcisi, Eğitsel Kaynaklar alt komisyonu üyesi, Yönetim ve Yürütme alt komisyonu üyesi, 

Fakülte Kurulu üyesi, Fakülte Yönetim Kurulu üyesi, Başhekim 

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAŞAĞAOĞLU 

DEMİREKİN, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı öğretim üyesi, Protetik Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı Temsilcisi, Ölçme Değerlendirme alt komisyonu üyesi, Yönetim ve Yürütme 

alt komisyonu üyesi 

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi, Doç. Dr. Derya YILDIRIM, Ağız Diş ve 

Çene Radyolojisi Anabilim Dalı üyesi ve başkanı, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim 

Dalı Temsilcisi, Ölçme Değerlendirme alt komisyonu üyesi, Akademik ve İdari Kadro alt 

komisyonu üyesi, Akreditasyon-Eğitim Programı Komisyonu üyesi 

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÖRMEZ, Ağız 

Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı üyesi ve başkanı, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi 

Anabilim Dalı Temsilcisi, Akreditasyon-Eğitim Programı Komisyonu üyesi, Eğitim 

Programının Yapısı ve İçeriği alt komisyonu üyesi, Öğrenci alt komisyonu üyesi, Kalite 

Geliştirme Süreçleri alt komisyonu üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Eğitim öğretim komisyonu üyesi, Akreditasyon-Eğitim Programı Komisyonu üyesi 

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi, Doç. Dr. Müge ÇINA, Ağız Diş ve Çene 

Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Temsilcisi, 

Amaç ve Hedefler alt komisyonu üyesi, Öğrenci alt komisyonu üyesi ve başkanı, 

Akreditasyon-Eğitim Programı Komisyonu üyesi, Dekan Yardımcısı 

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Tayfun YAZICI, Ağız 

Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim 

Dalı Temsilcisi, Eğitim Programının Yapısı ve İçeriği alt komisyonu üyesi, Akademik ve 

İdari Kadro alt komisyonu üyesi,  
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Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Derya CEYHAN, 

Pedodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi, Pedodonti Anabilim Dalı Temsilcisi, Öğrenci alt 

komisyonu üyesi, Kalite Geliştirme Süreçleri alt komisyonu üyesi, Akreditasyon-Eğitim 

Programı Komisyonu üyesi, 

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZ, Pedodonti 

Anabilim Dalı öğretim üyesi, Pedodonti Anabilim Dalı Temsilcisi, Eğitim Programının Yapısı 

ve İçeriği alt komisyonu üyesi, Ölçme Değerlendirme alt komisyonu üyesi,  

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Özge KAM HEPDENİZ, 

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve başkanı, Restoratif Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı Temsilcisi, Eğitim Programının Yapısı ve İçeriği alt komisyonu üyesi, 

Akademik ve İdari Kadro alt komisyonu üyesi, Akreditasyon-Eğitim Programı Komisyonu 

üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim öğretim komisyonu 

üyesi, 

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Muhittin UĞURLU, 

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı öğretim üyesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı 

Temsilcisi, Ölçme Değerlendirme alt komisyonu üyesi, Kalite Geliştirme Süreçleri alt 

komisyonu üyesi, 

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Ebru 

ŞENIŞIK, Ortodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi, Ortodonti Anabilim Dalı temsilcisi, Amaç 

ve Hedefler alt komisyonu üyesi, Eğitim Programının Yapısı ve İçeriği alt komisyonu üyesi, 

Akademik ve İdari Kadro alt komisyonu üyesi, Akademik ve İdari Kadro alt komisyonu 

üyesi, kurum AKTS koordinatörü, 

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi(Doktora-DUS Temsilcisi), Arş. Gör. 

Önder YOĞUN, Ortodonti Anabilim Dalı araştırma görevlisi, DUS temsilcisi, 

Fakülte Öz Değerlendirme Kurulu üyesi ve Sekreteri, Gül Emine ŞENER, Eğitsel 

Kaynaklar alt komisyonu üyesi, Fakülte sekreteri, 

 

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Akreditasyon Program Değerlendirme Komisyonu 

Üyeleri: 

 

Prpf. Zuhal YETKİN AY, Periodontoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve başkanı, 

Prpf. Dr. Mine ÖZTÜRK TONGUÇ, Periodontoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, 

Doç. Dr Yavuz FINDIK, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi, 

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun YAZICI, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim 

üyesi, 
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Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İnci KOLCU, SDÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi anabilim 

Dalı öğretim üyesi.   
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BÖLÜM 3. ÖDR HAZIRLAMA SÜRECİ 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliğinde Mezuniyet 

Öncesi Eğitim Programı Akreditasyon çalışmalarına 20.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen 

DEPAD müracaatıyla başlamıştır. DEPAD’ ın 15.07.2020 tarihinde (Kabul tarihi 24.06.2020) 

başvurumuzun kabul edildiğini öğrendik. DEPAD tarafından 22.07.2020 tarihinde online 

olarak gerçekleştirilen akreditasyon, öz değerlendirme işleyişi ve rapor hazırlama eğitiminden 

sonra öz değerlendirme raporunun hazırlık süreci hız kazanmıştır.  

Çalışmalarımızda mevcut durumun ve bu durumu destekleyecek nitelikte kanıt 

bulundurmanın sistematik çalışma gerekliliği nedeni ile öz değerlendirme kurulu ve 

akreditasyon standartları uyarınca alt komisyonlar oluşturulmuştur.  

Öz değerlendirme kurulu dekanın, her anabilin dalından en az bir temsilcinin, öğrenci 

temsilcilerinin (lisans, doktora ve uzmanlık öğrencisi temsilcisi) ve fakülte sekreterinin 

katılımı ile oluşturulmuştur (bkz. Bölüm 3. Ek No: 1). Öz Değerlendirme Kurulumuz, 

DEPAD tarafından önerilen “çalışmalara olabildiğince çok bileşen katılımının sağlanması” 

ölçütünü karşılayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bununla birlikte daha yüksek oranda iç 

paydaşların temsiliyet gücü hedeflenmesine karşın Covid19 pandemisi nedeniyle bu hedefe 

ulaşılamamıştır. DEPAD öz değerlendirme kılavuzunda öngörülen asgari şartlar sağlanmış 

olsa da akreditasyon değerlendirme süreci ile ortaya konulması planlanan eğitim programı 

geliştirme çabalarının süreklilik arz edeceği düşünüldüğünde ilerleyen zaman dilimlerinde 

program geliştirme ve değerlendirme süreçleri içerisinde iç paydaşlarımızdan öğrencilerin ve 

mezunların daha yüksek oranda temsil edilmelerini planlanmaktadır.  

Öz Değerlendirme Kurulunun oluşturulmasını takiben öz değerlendirme raporunun 

yazılmasına karar verilmiştir. DEPAD kılavuzu eşliğinde öz değerlendirme raporunu 

hazırlamak üzere 8 temel standardın değerlendirilmesi amacıyla 8 alt komisyon 

oluşturulmuştur. Alt komisyonlarda Bölüm 2’ de açıklandığı gibi kişilerin görevleri ile 

uyumlu çalışma ekipleri oluşturulmuş ve bu çerçevede çalışmalara başlanılmıştır (bkz. Bölüm 

3. Ek No: 2). Sürece yaygın katılımının gerçekleştirilmesi, paydaşlar tarafından sürecin 

içselleştirilebilmesi ve şeffaf bir şekilde yürütülebilmesi ilkeleri gözetilerek, alt komisyonların 

oluşturulmasında olabildiğince farklı anabilim dallarından ve çeşitli akademik pozisyonlardan 

öğretim üyesi katılımı teşvik edilmiştir.   

file://10.14.60.223/Bilgi_İslem/SDUDİSODR/SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.1%20akreditasyon%20öz%20değerlendirme%20komisyonu
file://10.14.60.223/Bilgi_İslem/SDUDİSODR/SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.2%20Akreditasyon%20öz%20degerlendirme%20alt%20komisyonu
file://10.14.60.223/Bilgi_İslem/SDUDİSODR/SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.2%20Akreditasyon%20öz%20degerlendirme%20alt%20komisyonu
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Akreditasyon çalışmaları süreç yönetimi (iş akışı) işbirlikçi çalışma örneği olarak şu 

şekilde gerçekleştirilmiştir: Temel standartlar uyarınca belirlenen alt komisyonlar öncelikle 

kendi çalışma gruplarında temel standartları, temel standartların karşılanmasına ilişkin 

fakültedeki mevcut durumu ve bu durumun kanıtlanmasında gerekli olan verilerin elde edilme 

sürecine ilişkin çalışma planlarını oluşturmuştur. Kanıt düzeyi yüksek verilerle kanıtlanabilir 

ve mevcut durumun ortaya konulabildiği alanlarda her alt komisyon kendisiyle ilgili bölümü 

yazarak öz değerlendirme raporunun ilgili bölümünü oluşturmuştur (bkz. Bölüm 3. Ek No: 3).  

Öz değerlendirme sürecinde fakültenin geliştirilmesi gereken en önemli alanının mevcut 

uygulamaların yapılandırılmasına ilişkin eksiklikler ve dolayısıyla mevcut durumun kanıt 

niteliği yüksek kanıtlarla ortaya konulması hususunda olduğu tespit edilmiştir. Alt 

komisyonların uygulamada olan fakat kanıtlanabilirliği yazılı kaynaklarla gösterilemeyen 

standartlara ilişkin çalışma yürütmüş, bu sorunun nasıl çözüleceğine dair çözüm önerilerini 

fakülte öz değerlendirme ve akreditasyon kuruluna bildirmiştir (bkz. Bölüm 3. Ek No: 3). Bu 

öneriler, Fakülte öz değerlendirme ve akreditasyon kurulunda görüşülmüş ve fakülte öz 

değerlendirme ve akreditasyon koordinatörü tarafından dekanlığa iletilmiştir. Dekanlık, bu 

tavsiye kararlarını Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu ve 

Yönetim kuruluna iletmiştir (bkz. Bölüm 3. Ek No: 4). Bu önerileri, Süleyman Demirel 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu ve ardından Yönetim Kurulunda 

görüşülerek karar altına alınmıştır (bkz. Bölüm 3. Ek No: 5). Alınan kararlar ivedilikle 2020-

2021 eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere yürürlüğe sokulmuştur (Süreç yönetimi – İş 

akışı grafiği).  

Süreç Yönetimi İş-Akış Grafiği 

 

 

Çalışmaların hangi seviyede ilerlediğini görmek ve gelinen noktanın belirlenmesi için 

14.09.2020 tarihinde bir toplantı düzenlenerek durum değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir 

(bkz. Bölüm 3. Ek No: 6). Alt komisyon raporlarının iletilmesinde son teslim tarihi Ekim 

ayının ilk haftası olarak belirlenmiş ve bu tarihten sonra nihai öz değerlendirme raporu için alt 

komisyon raporları birleştirilmeye başlanmıştır.  

Öz değerlendirme süreci bitiminde, mezuniyet öncesi diş hekimliği eğitim 

programının geliştirilmesi işleyişi: 

FAKÜLTE AKREDİTASYON 
ALT KOMİSYONU 

UYGULAMA 
FAKÜLTE 

AKREDİTASYON 
KOMİSYONU 

FAKÜLTE 
KURULU DEKANLIK 
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file://10.14.60.223/Bilgi_İslem/SDUDİSODR/SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.6%20Akreditasyon%20Toplantı%20Tutanakları
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Fakültemizde, mezuniyet öncesi diş hekimliği eğitim programı öz değerlendirme 

sürecine kadar mevcut bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, öğrenci ve öğretim üyesi 

geribildirimlerinin, ağız diş sağlığı hizmet sunumundan doğan geribildirimlerin ışığında her 

yıl değerlendirilerek geliştirilmeye çalışılmaktadır.  

Öz değerlendirme süreci ile birlikte görülmüştür ki, tüm bu program değerlendirme ve 

geliştirme süreçlerinde sistematik, bilimsel verilere ve yöntemlere dayanan bir sürece ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu bağlamda, Akreditasyon Komisyonu liderliğinde bir komisyon 

oluşturulmuştur. Akreditasyon-program değerlendirme komisyonu dördü olabildiğince öz 

değerlendirme ve akreditasyon sürecinde yer almamış öğretim üyelerinden ve bir üyesi de dış 

paydaş görüşü alınması amacıyla fakülte dışındaki bir öğretim üyesinden olmak üzere toplam 

5 kişiden oluşmaktadır (bkz. Bölüm 3. Ek No:8). 

Program değerlendirme komisyonunca değerlendirme çalışmalarının düzenli olarak 

her eğitim öğretim dönemi sonunda yapılmasına, bu değerlendirmelerde ortaya konan 

sorunlar ve çözümlerine ilişkin tüm paydaşların görüşlerini ortaya koyabileceği, çok sesliliğin 

sağlanacağı bir çalıştay panel ile sonuçların tartışılmasına ve elde edilen sonuç raporlarının 

sonuçlarının fakülte yönetimine iletilmesine karar verilmiştir. (bkz. Bölüm 3. Ek No: 7).  

Fakülte Karar Süreci Şeması 

 

Öz değerlendirme yazımı ve kanıt niteliğindeki verilere ulaşılması konusunda belge ve 

veri iletimi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile ve tanımlanmış kişilere çevrim içi 

ortamda farklı ortak kullanıcılarla düzenleme yapılmasına olanak sağlayan bir program 

aracılığıyla (Google Cloud) gerçekleştirilmiştir (bkz. Bölüm 3. Ek No:9). Toplantı, 

bilgilendirme ve benzeri gibi duyurular yukarıda belirtilen yöntemlere ek olarak mobil 

iletişim uygulamaları (WhatsApp) ve kısa mesaj desteği ile mobil hizmetlerden yararlanılarak 

desteklenmiştir. Öz değerlendirme raporunda kullanılan veriler Fakülte Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi (EBYS) Arşivinden, Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Arşivinden, 

FAKÜLTE AKREDİTASYON 
KOMİSYONU 

UYGULAMA 

FAKÜLTE 
AKREDİTASYON 

KOMİSYONU 
ÇALIŞTAYI 

FAKÜLTE KURULU 

FAKÜLTE 
AKREDİTASYON -

PROGRAM 
DEĞERLENDİRME  

KOMİSYONU 
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Sağlık Bakanlığının yönetmeliği çerçevesinde yürütülen kurum kalite sistemi arşivinden 

alıntılanmıştır.  Ölçme değerlendirme ile elde edilecek veriler Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ve 

Dış Paydaşlarımızın veri tabanları kullanılarak elde edilmiştir. Yakın zamanda “Öğrenci Bilgi 

Sistemi” (OBS) yerine kullanılacak “öğrenme yönetim sistemi (moodle)” ile anketler sonucu 

oluşan veri girişinin ulaşımı ve güvenliği arttırılmış olacaktır (bkz. bölüm 3. Ek No:11). 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliğinde Mezuniyet 

Öncesi Eğitim Programı Akreditasyon çalışmalarına öğrenci ve öğretim üyesi katılımı 

sağlanmıştır. Öğrenciler bu dönem öz değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarına 

temsilcileri aracılığı ile (bkz. bölüm 3. Ek No:14) katılmışlardır. Gelecek dönemden itibaren 

iç paydaş olarak alınacak geribildirimleri ile program değerlendirmenin aktif bir bileşeni ve 

sürecin bir parçası haline geleceklerdir.  

Öğretim üyesi katılımı öz değerlendirme ve akreditasyon çalışmaları ile büyük oranda 

sağlanmıştır. Ancak bu çalışmalara katılımı olmayan öğretim üyeleri için bilgilendirme 

toplantıları düzenlenmiştir. Ayrıca öz değerlendirme ve akreditasyon çalışmaları sırasında 

gerçekleştirilen düzenlemelerin ortaya konması ile sürecin dolaylı da olsa bir parçası 

olmuşlardır (bkz. bölüm 3. Ek No:10). 

Dış paydaşlarımızla Isparta-Burdur Diş hekimleri odası üzerinden iletişime geçilmiş 

ve  yazışmalarla hedeflerimiz aktarılmıştır (bkz. bölüm 3. Ek No:12). Bu çerçevede dış 

paydaş görüş ve isteklerini değerlendirmek için bir anket oluşturulmuş ve ilk geri dönüşler 

elde edilmiştir (bkz. bölüm 3. Ek No:13). 

20 Şubat 2020’de Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş 

Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneğine resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir. 

24.06.2020 tarihinde Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneğinin 

başvurumuzu kabul etmesi ile öz değerlendirme ve akreditasyon süreci resmen başlamıştır.  

22 temmuzda online olarak gerçekleştirilen akreditasyon, öz değerlendirme işleyişi ve rapor 

hazırlama eğitimi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öz 

Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu, Diş Hekimliği Eğitimi Programları 

Akreditasyon Derneği üyeleri ile ilk tanışmalarını gerçekleştirmiştir. Eğitim süreci sonunda 

fakültemizden katılan komisyon üyeleri için doyurucu ve açıklayıcı bir açılım olduğu 

belirtilmiştir.  Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği ile olan ilişkimiz Diş 

Hekimliğinde Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama 

Kılavuzu çerçevesinde devam etmiştir. Ancak Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı Öz 

Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ile hazırlanan öz değerlendirme raporunun bir 

noktasında çözemediğimiz bir sorun için Diş hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon ve 
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Geliştirme Derneğine baş vurduk ve cevapları sayesinde yolumuza devam ettik. Öz 

değerlendirme raporunu sunmayı sabırsızlıkla beklemekteyiz (bkz. Bölüm 3. Ek No:15)  
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BÖLÜM 4. ÖZ DEĞERLENDİRME ÖZETİ 

 

Temel Standart 1. Amaç ve Hedefler başlığında; eğitim, ağız-diş sağlığı hizmetleri ve 

araştırma alanlarını kapsayan misyon, vizyon, genel amaç ve hedeflerimiz tanımlamıştır. 

Mezuniyet öncesi eğitim programımıza ait amaçlar ile öğrenme çıktıları belirlemiş ve 

paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur. 

Temel Standart 2. Eğitim Programının Yapısı ve İçeriği başlığında; mezuniyet öncesi 

eğitim programımızın Diş Hekimliği Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP) ve Türkiye 

Temel Yeterlilikler Çerçevesi (TTYÇ) ile uygunluk durumu bütüncül bir yaklaşım içerisinde 

fakültemizin tüm anabilim dallarına ilişkin olarak tanımlanmıştır. Bir yönetim politikası 

olarak, tüm paydaş geri bildirimlerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve eğitim-

öğretim programına olumlu katkı olarak dönebilmesi için, yılsonunda programın 

değerlendirilmesi ve güncelleştirilebilmesi amacıyla çalıştay panel düzenlenmesi ve geri 

bildirimlerin dekanlığa iletilerek yönetimsel süreçlerin başlatılmasına karar verilmiştir. 

Eğitim Programının Yapısı ve İçeri başlığında gerçekleştirilen bir diğer çalışma da 

DUÇEP öngörüleri doğrultusunda, fakültemize özgü bir GEP müfredatı oluşturulması için 

çalışma başlatmak olmuştur. Fakültemiz bünyesinde 2019 yılında hizmete giren, engelli ve 

geriatrik hastaların ayaktan ya da yatarak tüm tedavilerinin gerçekleştirilebildiği Engelsiz 

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde sunulan tedavi hizmet süreçlerinin, program çıktısı olarak 

öğrencilerimiz için ayrıcalık oluşturabilecek bir mezuniyet sonrası donanım olacağı 

öngörülmüştür.  

Eğitim programında eleştirel düşünme, problem çözme ve kanıta dayalı uygulama 

becerilerinin kazanımı için de Fakültemizde halen mevcut yapılandırılmış eğitim ortamlarının 

tüm anabilim dallarında uygulanması için çalışma başlatılmıştır. Öğrencilerimizin öğrenme 

sorumluluğunu alabilecekleri ve kendi kendilerine öğrenme becerilerinin gelişimini 

sağlayacak eğitim etkinlikleri, Fakültemiz için temel bir hedef haline gelmiştir.      

Temel Standart 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi başlığında; ölçme, değerlendirmede 

kullanılan yöntem ve ölçütler teorik, pratik, pre-klinik ve klinik uygulama derslerimize göre 

açıkça tanımlamıştır. Bu amaçla, ölçme yöntem ve araçları ile değerlendirme yöntem ve 

ölçütlerini yıllara evrelere göre belirledik, yayınladık, öğrenci-öğretim elemanlarımıza 
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duyurduk. Programın her evresinde olabildiğince ölçme değerlendirme yöntem ve 

araçlarımızı çeşitlendirdik. 

Ölçme değerlendirme uygulamalarının amaç ve öğrenim hedefleri ile uyumluluğunun 

geçerliliği ve güvenilirliğini değerlendirmek, henüz planlanmadığımız ve geliştirmeye açık 

olan yönümüzdür. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri öğrenmeyi destekleyecek şekilde 

planlandı ve uygulandı, ancak bu aşamada “öğrenciye geri bildirim vermeli” standardı 

geliştirilmeye açık yönümüzdür. “Gelişim standartlarından ölçme değerlendirme ile ilgili yeni 

gelişmeler izlenmeli ve güncel yöntemler kullanmalıdır” standardı uyguladığımız ancak kayıt 

altına aldığımız ve belgelendirdiğimiz bir planlama ile geliştirilmeye açık yönümüzdür. Bu 

nedenle, öğretim elemanlarının ölçme değerlendirme eğitimi almalarını planlanmıştır. 

Temel Standart 4. Öğrenciler başlığında; fakültemizde sosyal, idari ve akademik 

alanlarda öğrencilerle sürekli ve düzenli olarak yüz yüze, elektronik ve basılı materyalleri 

kullanarak iletişim sağlayacak ortamlar oluşturulmuş durumdadır. Öğrencilerin sosyal 

sorumluluk projelerine katılmaları özendirilmekte ve katılımları akademik başarı düzeylerine 

biçimlendirilmemiş şekilde göz önüne alınmaktadır. Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız 

sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerde birlikte katılım sağlamakta ve iletişimlerini 

güçlendirilmektedir. 

Temel Standart 5. Kalite Geliştirme başlığında; eğitim, araştırma ve ağız diş sağlığı 

hizmetlerimize ilişkin veriler düzenli olarak toplanmakta ve değerlendirilmektedir. 

Fakültemiz, tüm kalite süreçlerinin gelişimine yönelik kalite güvence sistemini kurmuş ve 

kurumsal kalite kültürünü fakülte bünyesinde oluşturmuş durumdadır. Eğitim programımızın 

düzenli olarak gözden geçirildiği bir değerlendirme sistemimiz mevcuttur. Eğitim 

programımızın geliştirilmesinde ve güncellenmesinde program değerlendirme sonuçları etkin 

bir şekilde kullanmaktadır ve geliştirilebilir durumdadır. Ölçme değerlendirme 

uygulamalarının yararlılığını ve sonuca etkisini izlemek, değerlendirmek ve daha da 

geliştirmek için biçimlendirilecektir. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

dış değerlendirme yöntem ve süreçlerini de kullanmaktadır. 

Akademik kadrosunun eğitsel performanslarını düzenli olarak takip edecek, 

değerlendirecek ve geliştirecek süreçler için tanımlama ve uygulama süreçleri 

planlanmaktadır. 

Temel Standart 6. Akademik ve İdari Kadro başlığında; Süleyman Demirel 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademik personel sayısı ve dağılımı açısından eğitim, 
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araştırma ve ağız diş sağlığı hizmetlerimizi karşılayacak yeterliliğe sahiptir. Fakültemiz 

Stratejik planlamasında yer alan gelişim ve değişimini karşılayacak şekilde, gerçekçi ve uzun 

dönemli bir kadro planlamasına sahiptir. Öğretim elemanlarımızın araştırma ve hizmet 

yüklerini eğitim süreçlerini göz önüne alarak ana hatları ile belirlediğimiz bir politikası 

oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 

öğretim elemanı seçimi, ataması ve akademik yükseltmeler için akademik liyakati ve 

yetkinliği gözeten fırsat eşitliği sağlayan ölçütler belirlenmiş ve yayınlanmıştır. Akademik ve 

idari personelin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlamış ve yazılı olarak duyurmuştur. 

Akademik kadronun eğitici gelişim programlarına katılımını teşvik etmekte, finansal ve idari 

destekler de kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde sağlanmaktadır. Süleyman Demirel 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akademik ve idari kadrolarının acil durum yönetimi, 

hasta-hekim hakları ve güvenliği konusundaki yeterliliklerini sürekli olarak destekleyen 

kurumsal bir politikası bulunmaktadır. Akademik kadronun sürekli mesleki gelişime (SMG) 

yönelik etkinliklere katılmaları teşvik edilmekte, kurumsal çerçevede idari ve finansal destek 

kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde sağlanmaktadır.  

Eğitim yönetiminde görev alabilmek için belirli eğitim programlarına katılım 

koşulunun bir ölçüt olarak kullanımı ve eğitici eğitimi programlarının etkinliğinin 

değerlendirmesi geliştirilmekte olan yönümüzdür. 

Temel Standart 7. Eğitsel Kaynak ve Olanaklar başlığında; Süleyman Demirel 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi alt yapı, öğrenci hastası ve eğitim materyalleri 

çerçevesinde tüm yeterlilikleri sağlamaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi ulusal uluslararası öğrenci değişim program anlaşmaları çerçevesinde öğrenci ve 

öğretim üyesi değişimini uygulamaktadır. Engelli öğrenciler dahil tüm öğrenciler, erken 

dönemlerde klinik deneyimler kazanacak ve araştırma yapacak eğitim-mali olanaklara 

sahiptir. 

Temel Standart 8. Yönetim ve Yürütme başlığında; Süleyman Demirel Üniversitesi 

Diş Hekimliği Fakültesi, diş hekimliği fakültesi mezunu deneyimli bir dekanı olan, yönetim 

şemasını oluşturmuş, eğitim yönetimi şeması bulunan, eğitim programları üzerinde tasarrufta 

bulunma özerkliğine yasalar çerçevesinde sahip olan, eğitim kayıtları tutulan ve arşivlenen, 

kurum çalışanlarının görev ve sorumlulukları tanımlanmış, yönetim kadroları diş hekimliği 

mezunu olan kişilerden oluşan, sağlık ve eğitim ile ilgili kurum ve kuruluşlar  ile iyi ilişkiler 

kurmuş bir fakültedir. 



 

18 
 

Eğitim yönetimi ile ilgili görevler için eğitici programlarına katılım kriterleri ve 

öğrencilerin yönetim süreçlerine katılımları geliştirilmeye açık alanlarıdır.  

Değerli DEPAD üyeleri, Fakültemiz Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitim 

Programı Akreditasyon başvurusunun olası sonuçlarından bağımsız olarak; yaşadığımız öz 

değerlendirme süreci içerdiği temel ve gelişim standartları ile, öğretim üyesi olarak 

kendimizin ve tüm paydaşlarımızın daha iyi bir eğitim-öğretim programının parçası 

olabileceği yönündeki motivasyonu üzerinde olumlu bir etki oluşturdu. Bu sürecin dinamik 

bir yapı içerdiğinin, durağan olmadığının ve mutlaka kurumsal bir çerçevede yapılanması 

gerektiğinin de farkındayız. Bizler, ekip olarak bu sürecin bir parçası olabildiğimiz için çok 

mutluyuz. Akreditasyon sürecinin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde emeği geçen tüm 

paydaşlara da teşekkür ediyoruz.   

 

BÖLÜM 5. DİŞ HEKİMLİĞİNDE MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ ULUSAL 

STANDARTLARININ KARŞILANMA DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

5.1. AMAÇ ve HEDEFLER 

 

TS. 5.1.1. Kurumsal Amaçlar 

 

TS. 5.1.1.1. Eğitim, ağız diş sağlığı hizmetleri ve araştırma alanlarını kapsayan misyon, 

vizyon, genel amaç ve hedefleri tanımlanmış olmalıdır. 

 

Süleyman Demirel Üniversitesinin ve Diş Hekimliği Fakültesinin kalite süreçleri 

kapsamında kurumsal amaçları, vizyon ve misyonu netleştirilmiş, hedefleri ve değerleri 

tanımlanarak iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır.  

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi olarak, eğitim, ağız diş sağlığı hizmetleri ve araştırma 

alanlarını kapsayan misyon, vizyon, genel amaç ve hedefleri tanımlanmıştır (bkz. Bölüm 5.1. 

EK No:1). 

Kalite Politikamız: Deneyimli akademik kadrosu ile, kalite yönetim sistemi standartları 

doğrultusunda, teknoloji ve bilimin ışığı altında, mesleki bilgi-beceri ve özgüvene sahip, 

kendini geliştirebilen diş hekimleri yetiştiren, etkili, güvenli ve güncel tedavi yöntemleri ile 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.1.%20AMAÇ%20VE%20HEDEFLER/ekler%205.1/Ek%201.%20KALİTE%20POLİTİKAMIZ
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.1.%20AMAÇ%20VE%20HEDEFLER/ekler%205.1/Ek%201.%20KALİTE%20POLİTİKAMIZ
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ağız ve diş sağlığı hizmeti vermenin yanında, koruyucu diş hekimliği uygulamaları ile 

toplumu bilinçlendiren, tüm iç ve dış paydaşların memnuniyetini artırmak için fiziki ortamı, 

teknolojik ve bilimsel standartları önemseyen ve meslek içi eğitim olanakları sunan çalışan 

oluşturulan kalite sisteminin etkinliğini sürekli arttıran kurum olmaktır (bkz. Bölüm 5.1. EK 

No:1). 

Misyonumuz: Çağdaş eğitim-öğretim vererek yetkin diş hekimi ve araştırmacı yetiştirmek, 

uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapmak, kaynakları etkin kullanarak ileri tetkik ve 

tedavi hizmeti vermek ve toplumun ağız-diş sağlığı konusundaki bilincini artırmaktır (bkz. 

Bölüm 5.1. EK No:1). 

Vizyonumuz: Ağız ve diş sağlığı eğitimi ve hizmeti alanında öncü, ulusal ve uluslararası 

düzeyde tercih edilen; toplum ihtiyaçlarına cevap verme yönünde sorun çözen; üretken, 

uzlaşmacı, paylaşımcı ve lider bir kurum olmaktır (bkz. Bölüm 5.1. EK No:1). 

Amacımız, misyon ve vizyonumuz iç ve dış paydaşlarla resmi internet sitemizde 

paylaşılmaktadır. 

Ek 1. https://dishek.sdu.edu.tr/tr/haber/kalite-politikamiz-11174h.html 

 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesinde 

kalite süreci bu yönetmelik çerçevesinde uygulanmaya başlanmıştır. Süleyman Demirel 

Üniversitesinde yayınlanan yönetmeliğe dayanarak Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite 

Sistemi oluşturulmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Sistemi yönergesi 

oluşturulmuş ve kalite ofisi, web sayfası ve yükseköğrenimde kalite faaliyetlerine dair tüm 

işleyiş uygulanmaya başlanmıştır (bkz. Bölüm 5.1. EK No: 7). 

VİZYON: SDÜ; evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir 

üniversite olmayı hedeflemektedir. 

MİSYON: SDÜ; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda 

eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir. 

 DEĞERLERİ: SDÜ; 

 Adil olmayı, 

 Şeffaflığı, 
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 Hesap verebilirliği, 

 Katılımcı olmayı, 

 Disiplinler arası bilimsel yaklaşımı, 

 Mükemmelliği, 

 Üretkenliği, 

 Yenilikçiliği, 

 Yaratıcı düşünmeyi, 

 Akademik özgürlüğü, 

 Düşünce ve ifade özgürlüğünü, 

 Etik kurallara uygunluğu, 

 Kaliteyi, 

 Öğrenci odaklılığı, 

 Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı, 

 Geleceğe ışık tutmayı ve 

 İş tatminini geliştirmeyi,  

Temel ilkeleri olarak benimsemiştir (bkz. Bölüm 5.1. EK No: 7). 

KALİTE POLİTİKASI  

En iyiyi yakalama arzusuyla her yapılanın bir öncekinden daha iyi olmasına çalışarak, 

evrensel ölçekte bilgi, teknoloji, hizmet üreterek ilham ve yön vermeyi hedeflemiş Süleyman 

Demirel Üniversitesi; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma katkı verecek 

şekilde  

•daha iyi eğitim öğretim sunabilecek kültürü yaratmayı,  

•daha iyi araştırma ortamı oluşturmayı,  

•daha iyi süreçlerle yönetimsel etkinliği artırmayı Kalite Politikası olarak esas alır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi esas aldığı amaçları gerçekleştirebilmek için özgün bir kalite 
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güvence sistemi benimsemiştir. İkili bir yaklaşımla yapılandırılan kalite güvence sisteminin 

temeli, klasik kamu yönetiminde benimsenen bürokrasi yaklaşımının yerine daha kapsayıcı 

bir çalışma ortamı yaratan sistem yaklaşımı çerçevesinde şekillendirilmiştir. Bu temelin ilk 

parçasında üniversitenin senatosuna hesap veren Üniversite Kalite Komisyonu, alt birimlerde 

birim kurullarına hesap veren birim kalite komisyonları ile senatoya danışmanlık yapan 

danışma kurulları kurulmuştur. İkinci parçasında üniversitenin yönetim kuruluna hem hesap 

veren hem de izleme yaparak yönetim kurulunu yönlendirecek eğitim öğretim, araştırma ve 

yönetim sistemi baz alınarak üç ana izleme ve yönlendirme komisyonu kurulmuştur. Kalite 

güvence sisteminin etkin, etkili, verimli çalışabilmesi ve üniversitenin orta uzun dönem 

hedefleri ile bağdaşabilmesi için stratejik planının da izlenerek sistemin tekrar kurgulanması 

gerekliliği inancıyla yönetim kuruluna hesap verecek stratejik plan izleme ve yönlendirme 

komisyonu adıyla dördüncü bir komisyon kurulmuştur. Sistemin bütünlüğünün 

sağlanabilmesi ve etkileşimin sağlıklı olması için Üniversite Kalite Komisyonundan İzleme 

ve Yönlendirme Komisyonlarının her birine ikişer üye görevlendirilmiştir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Sistemi çerçevesinde kalite geliştirme ve 

iyileştirme faaliyetleri gereği, öz değerlendirmeler, öz değerlendirme sonucu oluşan raporlar 

ve bu raporların sonuçları ile oluşturulan vizyon, kalite geliştirme faaliyetleri ile kurum kalite 

kültürünün içselleştirilmesi titizlikle devam etmektedir (bkz. Bölüm 5.1. EK No: 7). 
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TS. 5.1.2. Mezuniyet öncesi eğitim programına ait amaçlar ile öğrenme çıktıları 

belirlenmiş ve paydaşlar ile paylaşılmış olmalıdır. 

 

Fakültemizde eğitim programı amaç ve öğrenme çıktılarının güncelleme çalışmaları 

üniversitemizin Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları (Bologna Projesi) kapsamında 

06.06.2020 tarihinde yayınladığı kılavuz uyarınca güncellenerek paylaşılmıştır. Bu kapsamda  

eğitim öğretim veren bütün ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarını yürüten birimlerin, 

program amaçlarını belirlemeleri, program yeterliliklerini belirlemeleri, belirlenen program 

yeterliliklerine ulaşmak için hangi derslerin verilmesi gerektiğine karar vermeleri, her bir ders 

için “dersin kazanımlarını” yazmaları, dersin kazanımları ile program yeterliliklerini 

ilişkilendirmeleri, ders öğretim planlarını hazırlamaları, dersin kazanımlarına ulaşabilmek için 

gerekli iş yükünü ve AKTS kredilerini hesaplamaları ve hazırlanan dokümanların Türkçe ve 

İngilizce olarak sisteme yüklenmeleri beklenmektedir. Fakültemiz mezuniyet öncesi eğitim 

programı da bu kapsamda güncellenerek, mezuniyet öncesi eğitim programına ait amaçlar ile 

öğrenme çıktılarının belirlenmesi için toplantılar yapılmış ve Süleyman Demirel Üniversitesi 

Ders Bilgi Paketine yüklenmiştir (bkz. TS. 5.1.2. Ek No:3) 

https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetails.aspx?BolumNo=21). Bilgi 

paketinde yer alan verilerin ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla paylaşılması sağlanmıştır.  

Ek 2. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi AKTS komitesi toplantı tutanakları (bkz. Bölüm 5.1. EK 

No:2) 

Program Amacımız: Diş Hekimliği alanında gerekli teorik ve pratik bilgiye sahip, ağız, diş 

ve çene bölgesinin sorunlarını tıbbi ve etik açıdan değerlendirebilen, ağız, diş ve çene 

hastalıklarını teşhis edebilen ve gerekli durumlarda ilgili uzmanlık dalına yönlendirebilen, 

temel önleyici – koruyucu tedavileri uygulama yetkinliğine sahip, tedavi için gerekli olan 

çözüm süreçlerini estetik görüş ile tasarlayabilen, ağız, diş ve çene hastalıklarının tedavilerini 

etik ilkeler çerçevesinde uygulama bilgi ve becerilerine sahip, diş hekimliğinde tanı ve tedavi 

amacıyla üretilen teknolojik sistemleri kullanabilen, tedaviye ihtiyacı olan yerli - yabancı 

bireylere ilgili süreçleri aktarabilen, güncel tanı – tedavi tekniklerini yaşam boyu takip 

edebilen ve uygulayabilme potansiyelinin farkında olan, kendine güvenli girişimci bireyler 

yetiştirmektir. 

 

 

Biçimlendirilmiş: Girinti: İlk satır: 

1,25 cm
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Program Hedeflerimiz: 

PH  PROGRAM HEDEFLERİ  

1 D ş Hek ml ğ  alanında gerekl  teor k ve prat k b lg ye sah pt r.  

2 Ağız, d ş ve çene bölges n n sorunlarını tıbb  ve et k açıdan değerlend r r.  

3 Temel önley c  – koruyucu tedav ler  uygular.  

4 Ağız, d ş ve çene hastalıklarını teşh s eder, tedav   ç n gerekl  olan çözüm süreçler n  

tasarlar ve uygular. 

5 D ş hek ml ğ nde tanı ve tedav  amacıyla üret len teknoloj k s stemler  kullanır. 

6 Güncel tanı – tedav  tekn kler n  yaşam boyu tak p eder ve uygular. 

 

Ek 3.  https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetails.aspx?BolumNo=21 

Süleyman Demirel Üniversitesi, eğitim standartlarını öğrenci temelli eğitim sistemi üzerinden 

belirlediğinden, “program çıktıları” tabiri yerine program yeterliliklerini belirlemeyi uygun 

görmüştür. Bu bağlamda;  

Program Yeterliliklerimiz (çıktılarımız): 

PY PROGRAM YETERLİLİKLERİ 

1 D ş hek ml ğ  alanıyla  lg l  kavramları ve kavramlar arası  l şk ler  b l r ve alanındak  

güncel b lg ler   çeren ders k tapları, uygulama araç-gereçler  ve d ğer kaynaklarla 

desteklenen kuramsal ve uygulamalı b lg lere sah pt r. 

2 D ş hek ml ğ   le  l şk l  d s pl nler arasındak  etk leş m  kavrar. 

3 D ş hek ml ğ  alanına özgü olan c haz ve aletler hakkında b lg  sah b d r. 

4 D ş hek ml ğ  alanına yönel k yapılan çalışmalarda sürekl  olarak kullanılan b r araç 

olarak  stat st ksel yöntemler hakkında b lg  sah b d r. 

5 D ş hek ml ğ  alanına özgü, ed nd ğ  kuramsal ve uygulamalı b lg ler  kullanab lme, 

gel şt reb lme ve der nleşt reb lme becer s ne sah pt r. 

6 D ş hek ml ğ  alanında sah p olduğu b lg ler  farklı d s pl nlerden gelen b lg lerle 

bütünleşt r p yen  b lg ler oluşturmak  ç n yorumlar ve çözüm öner ler  get r r. 

7 D ş hek ml ğ  alanı  le  lg l  sürekl  eğ t m,  let ş m, sağlık b l ş m yönet m  g b  

konularda çağdaş b l ş m teknoloj ler n  kavrar ve bunları meslek  uygulamalarının 

gerekler  doğrultusunda kullanır. 

8 Tıbb  ve dental anamnez alır, d ş hek ml ğ  alanına özgü malzeme, alet ve c hazları 

https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetails.aspx?BolumNo=2101&BirimNo=21
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kullanarak kl n k ve radyograf k muayene yapar; tanı, tedav  ve tak p planı oluşturur, 

gerekl  tedav ler  uygular. 

9 Ağız d ş ve çenelerde görülen hastalıkların toplumda önlenmes ne ve azaltılmasına 

katkıda bulunur. 

10 Muayenehane yönet m , yardımcı personel eğ t m , etk n çalışma düzen , meslek  

hastalıklardan korunma yöntemler , çevre koruma ve  ş güvenl ğ  konusunda b lg  

sah b d r ve bu konularla  lg l  gerekl  uygulamaları yapar. 

11 D ş Hek ml ğ  alanı  le  lg l  çözüm öner ler  get r r, sorumluluk alarak sorunları çözer, 

elde ed len sonuçları değerlend r r ve uygular. 

12 D ş Hek ml ğ  alanı  le  lg l  meslek  gel ş m ve yaşam boyu öğrenme  lkeler n  

ben mser ve uygular. 

13 Her yaştak  hastaya ağız hastalıklarından korunma ve tedav  konularında s stem k ve 

ağız sağlığını destekleyen temel bakım h zmetler n  sunar, hastaları bu konuda eğ t r ve 

gerekt ğ nde bu konularla  lg l  projelerde görev alır. 

14 B r yabancı d l  en az Avrupa d l  portföyü B1 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı 

 let ş m kurar. 

15 D ş Hek ml ğ  alanındak  güncel gel şmeler  toplumun temel b r m  olan çocuk ve a ley  

de kapsayacak şek lde ulusal değerler ve ülke gerçekler  doğrultusunda değerlend r r. 

 

Ek 4. https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetailsQualifications.aspx 

Ek 5. https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetailsPQwithPO.aspx 

Ek 6. https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetails.aspx?BolumNo=21    

Ek 7. https://kalite.sdu.edu.tr/tr/hakkinda/vizyon-misyon-ve-temel-degerler-11311s.html 

  

https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetailsQualifications.aspx
https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetailsPQwithPO.aspx
https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetails.aspx?BolumNo=2101&BirimNo=21
https://kalite.sdu.edu.tr/tr/hakkinda/vizyon-misyon-ve-temel-degerler-11311s.html
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5.2. EĞİTİM PROGRAMININ YAPISI ve İÇERİĞİ 

 

TS. 5.2.1. Diş Hekimliği fakültesi mutlaka mezuniyet öncesi eğitim programının DUÇEP 

ve TYYÇ ile uygunluğunu göstermelidir. 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Sistemi 2015 yılında faaliyetlerine başlamıştır (bkz. 

Bölüm 5.1. EK No:1). SDÜ Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları (Bologna Projesi) 

kapsamında eğitim programlarının güncellenmesi çalışmalarına başlanmış ve 01.06.2020 

tarihinde yayınlanan kılavuzla her eğitim programı için yürütücülerin bir araya gelerek 

program geliştirme çalışması yürütmesi istenmiştir. Bu bağlamda eğitim programında mezun 

olan bireylerin hangi kazanımları almaları istendiği TYYÇ ile karşılanarak belirlenmeye 

çalışılmış ve yeterliliklerin (program çıktılarının) belirlenmesi çalışmasının içerisinde TYYÇ 

ile program yeterliliklerinin karşılaştırılması ve analiz edilmesi istenmiştir. Katılımcılık, 

şeffaflık, hesap verebilirlik ve kalite ilkeleri çerçevesinde ve öğrenci odaklı bir eğitim-öğretim 

programı oluşturma amacı ile Fakültemiz mezuniyet öncesi eğitim programı TYYÇ 

öngörüleri doğrultusunda düzenlenmiş ve üniversitemiz web sayfasında yayınlanmıştır (bkz. 

Diş Hekimliği Bilgi Paketi). Programın TYYÇ ile uygunluğu SDÜ Ders Bilgi Paketinde yer 

alan ilişkilendirme matrislerinde takip edilebilmektedir. Eğitim programımız DUÇEP 

(2016)’ya uygunluğunun analizi hususunda da fakültemizde bir dizi toplantı ve çalışma 

düzenlenmiştir.  Bir bütün olarak Fakültemiz mezuniyet öncesi eğitim programının DUÇEP 

(2016)’ya uygunluğu, Akreditasyon süreci içerisinde kurulan “Eğitim programının yapısı ve 

içeriği” alt komisyonu ile değerlendirilmiştir. Komisyon, Fakültemizdeki her anabilim dalını 

temsil edecek şekilde (Her ana bilim dalından bir öğretim üyesi) oluşturulmuştur (bkz. Bölüm 

5 TS. 5.2. Ek No:2).  

Fakülte eğitim-öğretim programına ilişkin DUÇEP (2016) belirtkeleri eşleştirme tabloları 

şu şekilde düzenlenmiştir;  

1. DUÇEP (2016) belirtke tabloları bilgisayar ortamında “PDF” dosya formatından 

“Word” dosya formatına çevrildi, 

2. Dosya, Microsoft OneDrive uygulaması üzerinden alt komisyonun üyeleri ile 

paylaşıldı, 

3. Komisyon üyeleri, DUÇEP (2016) belirtke tablolarında kendi anabilim dallarına 

yönelik değişiklikleri gerçekleştirdi, 

Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla

../SE6DHL~F/S1JYEY~O/B8Z3OF~Z/5M8YPG~M/EQXXXY~B.1/EYKVJW~M/EFB2N6~A.DOC
../SE6DHL~F/S1JYEY~O/B8Z3OF~Z/5M8YPG~M/EQXXXY~B.1/EYKVJW~M/EFB2N6~A.DOC
https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowCycle.aspx?BirimNo=21
file://10.14.60.223/Bilgi_İslem/SDUDİSODR/SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%202%20Alt%20Komisyon%20K.K
file://10.14.60.223/Bilgi_İslem/SDUDİSODR/SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%202%20Alt%20Komisyon%20K.K
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4. Fakültemize ilişkin DUÇEP (2016) belirtke – eşleştirme tabloları ana belgesi 

oluşturuldu (bkz. EK No: SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi DUÇEP (2016) Belirtke – 

Eşleştirme Tabloları   Belirti ve bulgular listesi   Hastalıklar ve durumlar için öğrenme 

düzeyleri   Belirti bulgu ve hastalıklar durumlar eşleştirme tablosu / Diş Hekimliği 

uygulamaları ve öğrenme düzeyleri) oluşturuldu (bkz. EK No: 1 SDÜ Diş Hekimliği 

Fakültesi DUÇEP (2016) Belirtke – Eşleştirme Tabloları   Belirti ve bulgular listesi   

Hastalıklar ve durumlar için öğrenme düzeyleri / Belirti bulgu ve hastalıklar durumlar 

eşleştirme tablosu / Diş Hekimliği uygulamaları ve öğrenme düzeyler). 

5.  

Fakültemiz DUÇEP (2016) belirtke – eşleştirme tabloları hem mevcut durumun 

saptanması hem de eğitim-öğretim program güncelleme ve geliştirmesi için önemli bir ölçüt 

niteliği taşımaktadır. 

 

TS. 5.2.2. Programın amaçları, hedefleri ve çıktıları (yeterlilik, yetkinlik ve kazanımlar) 

tanımlanmış, müfredat içeriği belirlenen amaç, hedef ve çıktıları sağlayacak şekilde 

yıllara göre düzenlenmiş olmalıdır. 

 

TYYÇ ve DUÇEP (2016) öngörüleri doğrultusunda, öğrenme merkezli ve çıktı 

yeterlik temelli eğitim-öğretim programının bir gereği olarak, Süleyman Demirel Üniversitesi 

Kalite Sistemi içerisinde Fakültemiz programına ilişkin amaçlar, hedefler ve çıktılar 

(yeterlilik, yetkinlik ve kazanımlar) tanımlanmış olup, müfredat içeriği belirlenen amaç, hedef 

ve çıktıları sağlayacak şekilde yıllara göre düzenlenmiştir. Üniversitemizin kullandığı Öğrenci 

Bilgi Sistemi Ders Bilgi Paketi yazılımı (OBS) kalite çalışmaları kapsamında 

güncellendiğinde program hedeflerinin ve yeterliliklerinin ders içerikleri ile ilişkilendirilmesi 

süreci önemle değinilen bir konu olarak belirlenmiştir. Bu amaçla, yazılımda bu detayları 

ortaya koyabilecek matrislerin geliştirilmesi sağlanmıştır.  Fakültemizde yer alan ders 

içerikleri ve bu ders içeriklerinin öğrenme hedeflerimize katkıları detayları ile ders 

içeriklerine, yıllara, evrelere göre eşleştirilerek matrislerle tüm iç dış paydaşlara açık olarak 

üniversitemiz resmi internet sitesinde sergilenmektedir.     

Bkz. 5.2.2 Ek No:3 (https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetailsObjectives.aspx) 

 

Biçimlendirilmiş: Normal, İki Yana

Yasla, Satır aralığı:  tek,  Madde

işaretleri veya numaralandırma yok

Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.1.%20AMAÇ%20VE%20HEDEFLER/ekler%205.1/Ek%201.%20KALİTE%20POLİTİKAMIZ
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.1.%20AMAÇ%20VE%20HEDEFLER/ekler%205.1/Ek%201.%20KALİTE%20POLİTİKAMIZ
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.1.%20AMAÇ%20VE%20HEDEFLER/ekler%205.1/Ek%201.%20KALİTE%20POLİTİKAMIZ
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.1.%20AMAÇ%20VE%20HEDEFLER/ekler%205.1/Ek%201.%20KALİTE%20POLİTİKAMIZ
https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetailsObjectives.aspx
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TS. 5.2.3. Eğitim-öğretim planının ön görüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına 

alan, düzenli aralıklarla gözden geçirilerek sürekli gelişimini sağlayacak yönetim 

politikası bulunmalıdır. 

 

Eğitimde program değerlendirme çalışmaları mevcut programların durumunun 

saptanması, geliştirilmesi gereken alanların ve olumlu yönlerin vurgulanması ve saptanan 

sorunlar üzerinden güncelleme ve geliştirme çalışmaları yapmak adına çok önemlidir. Gerek 

Üniversitemizin gerekse Fakültemizin eğitim felsefesi, güncel verilerin, teknolojinin, sağlık 

hizmetlerinin sonuçlarının ve öğrenci-mezunlarımızın dönütleri ışığında programlarımızı 

güncellemek ve çağa ayak uyduran dinamik eğitim süreçleri yönetebilmektir. Fakültemizde de 

eğitim programları bu felsefe ile her öğretim yılı başında ilgili ana bilim dallarının ve öğretim 

üyelerinin katkıları ile güncellenmektedir. Bu süreçler ve gerekli görülen revizyonlarda 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönergesinin18 maddesinin 2. bendine ve 20. maddenin 1. bendine göre gerçekleştirilir (bkz. 

https://dishek.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/yonerge-23072015.pdf). Süleyman 

Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin akademik takvimine göre her güz ve bahar 

döneminin başında, teorik, uygulamalı ve staj dersleri için ön görülen geliştirme, düzenleme, 

yenileme ve değişiklikler anabilim dalı kurul kararı ile Eğitim-Öğretim Komisyonuna ilk on 

gün içinde iletilir (https://dishek.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/yonerge-

23072015.pdf). Eğitim-Öğretim Komisyonu yönetmelik ve yönerge çerçevesinde bu talep ve 

değişiklikleri değerlendirir ve fakülte kurulu ardından da fakülte yönetim kurulunun onayına 

sunar. Kabul edilen değişiklikler ve talepler Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Bilgi 

Sisteminden (OBS) ve Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin WEB 

sayfasından öğrencilere duyurulur. 

Akreditasyon Koordinatörlüğü tarafından paydaş görüşünün görece eksik olması ve 

geri bildirim mekanizmalarından (sağlık hizmet sunumu, teknolojik gelişmelerden elde edilen 

dönütler ve öğrenci mezun geribildirimleri) biçimlendirilmemiş olarak elde edilen verilerle 

yürütülen bu sürecin, akreditasyon ve kalite politikaları gereğince biçimlendirilmiş bir yapıya 

dönüştürülebilmesi için Akreditasyon Koordinatörlüğü bir dizi çalışma yürütmüştür. 

Çalışmaları neticesinde iç dış paydaş desteği sağlanmış ve yılsonunda programın 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının diğer paydaşlarla paylaşılması amacıyla 

çalıştay panel düzenlenmesi ve geri bildirimlerin dekanlığa iletilerek yönetimsel süreçlerin 

başlatılmasına karar verilmiştir (bkz. Bölüm 5.2.3 EK No: 7 Tüm Geri bildirimler). 

 (bkz. Bölüm 5.2.3 EK No: 9) 

https://dishek.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/yonerge-23072015.pdf
https://dishek.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/yonerge-23072015.pdf
https://dishek.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/yonerge-23072015.pdf
../SE6DHL~F/S1JYEY~O/B8Z3OF~Z/5N7KN7~9/53I36F~B/E1DKZ9~E
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%209%20Prog.%20Deg.%20Kurulu
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2020-2021 eğitim öğretim yılına ait güncelleme çalışmaları biçimlendirilmiş yapıda 

gerçekleştirilmiştir. Fakültemiz Akreditasyon Komisyonu, eğitim-öğretim planının ön 

görüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına almak, düzenli aralıklarla gözden geçirerek 

sürekli gelişimini sağlamak amacı ile ;  

Fakültemiz Akreditasyon Koordinatörlüğü, Covid19 pandemisi sırasında dekan ve her 

anabilim dalından bir temsilci ile oluşturulmuştur. Fakültemiz, Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Diş Hekimliği Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP 

-2016) öngörüleri doğrultusunda, öğrencilerimiz (iç paydaş), mezunlarımız (dış paydaş) ve 

meslek odamızla (dış paydaş) birlikte hareket etmesi gerektiği bilinci içerisindedir. Eğitim 

programımızın değerlendirilmesi sürecinde de geniş katılımın sağlanması amacıyla gereken 

dış paydaş görüş ve desteklerinin alınması amacıyla   

Bu amaçla Koordinatörlük, Dekanlığımız aracılığı ile Isparta-Burdur Diş Hekimleri 

Odası ile iletişim kurmuş ve dış paydaşlarımızı kurumsal olarak sürece katma kararlılığını 

göstermiştir (bkz. EK No: 4 ODA dış mezun geri bildirimleri). İç paydaşlarımızdan öğretim 

üyeleri DUÇEP (2016) uyum çalışmalarında, öğrencilerimiz ise bağlı bulundukları 

komisyonlarda görüşlerini bildirmişlerdir. Covid 19 Pandemi süreci ardından DEPAD ÖDR 

kılavuzunda yer alan asgari seviyeden daha fazla sayıdaki öğrencimizin de asli parçası 

oldukları bu sürece dahil edileceklerdir.edilmesi ve çok sesliliğin sağlanması planlanmıştır.  

“Eğitim-öğretim planının ön görüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına 

almak” ilkesi doğrultusundaki çalışmalar SDÜ’ nün 2015 yılında başlayan Kalite Güvence 

Sistemi çalışmaları dahilinde yürütülmüştür (bkz. SDÜ Kalite Sisteminin geçmişi). Bu 

çalışmalar doğrultusunda, üniversitenin tüm akademik programlarındaki müfredat 

uygulamaları için öğrencilerden alınmış geri bildirimler mevcuttur (yıl bazında) (Bkz. EK No: 

5 bkz. Üniversite geri bildirim). Ancak bu geri bildirimler ders-öğretim üyesi temelli değildir. 

Bu nedenle Fakültemiz akreditasyon koordinatörlüğü bütüncül bir yaklaşımla “TS. 5.3 

Öğrencilerin değerlendirilmesi” alt komisyonu ile birlikte çalışarak müfredatın (ders – 

öğretim üyesi bazında) ve çıktılarının da tüm paydaşlardan gelecek geri bildirimler ile düzenli 

olarak değerlendirmeye ve geliştirmeye tabi tutulmasını planlamıştır. Bu geri bildirimler 

düzenli dolaşıma sokulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır (bkz. EK No: 7 Tüm Geri 

bildirimler). Sürecin devamı olarak, tüm paydaşlardan toplanacak geri bildirim çıktıları, ilgili 

öğretim üyelerinin, anabilim dalı başkanlıklarının, Akreditasyon Koordinatörlüğünün ve 

Dekanlığımızın eğitim-öğretim sürecini sürekli olarak gözlemesine ve değerlendirmesine 

olanak sağlayacaktır. Bu süreci bir adım öteye taşımak ve geri bildirimleri daha kolay ve hızlı 
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bir şekilde alabilmek için fakültemiz öğrenme yönetim sistemi kullanımına geçmeye karar 

vermiştir. Bu doğrultuda, öğrenme yönetim sistemi olarak “Moodle - eğitim yönetim sistemi 

uygulaması” (Modular-Object-Oriented-Dynamic-Learning-Environment  / Esnek Nesne 

Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı) kullanılmasına karar verilmiştir. Uygulama için gerekli 

alt yapı 2020-2021 güz yarıyılı içerisinde Üniversitemiz bilgi işlem daire başkanlığı 

tarafından kurulmuştur ve kısa süre içerisinde kullanıma açılacaktıracaktır. Bu uygulama, 

öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin eğitim programına ve çıktılarına (geri bildirim) daha 

hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesini sağlayacaktır. Yukarıda tanımlanan geri bildirimlerin, 

“çok paydaşlı bir kontrol mekanizması” oluşturacağı ve uygulamadaki eğitim-öğretim 

planının tüm paydaşlar tarafından düzenli olarak kontrol edilmesini sağlayacağı 

öngörülmüştür.  

Fakülte Akreditasyon Koordinatörlüğü, “Eğitim-öğretim planının düzenli aralıklarla 

gözden geçirilerek sürekli gelişimini sağlayacak yönetim politikası bulunmalıdır” ilkesi 

doğrultusunda ikili ilişkiler ve öğretim üyesi  ana bilim dalı özelinde yürütmekte olduğu karar 

mekanizmalarını daha biçimlendirilmiş bir yapıya oturtmak ve kurumsal eş duyumun 

sağlanması amacıyla iki önemli tavsiye kararı alarak Dekanlığımıza iletmiştir. Bu tavsiye 

kararları Fakülte Yönetim Kurulumuzca onaylamış ve bir “yönetim politikası” olarak 

yürürlüğe girmiştir (bkz. EK No: 9 Koordinatörlük ve yıl sonu program geliştirme çalıştayı) 

Bu yönetim politikası ışığında; 

1. Akreditasyon koordinatörlüğü her eğitim yılı sonunda, öğrenciler, mezunlar, meslek 

odaları ve öğretim üyelerinden aldığı düzenli geri bildirimleri bir araya getirerek tüm 

öğretim üyelerinin ve paydaşların (temsilci) katıldığı bir çalıştay düzenleyecektir. 

Koordinatörlük, hazırladığı raporu paydaşlara sunacak ve eğitim programına yönelik 

düzenleme – geliştirme önerileri görüşülerek, bir sonraki eğitim yılı eğitim-öğretim 

programı için olası tavsiye kararları olarak alınacaktır. Bu öneriler fakülte onay 

mercilerine sunulacaktır. Bu sürecin şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik ve 

öğrenci odaklı olmak konusunda önemli olduğunu düşünüyoruz (bkz. EK No: 9 

Koordinatörlük ve yıl sonu program geliştirme çalıştayı).   

2. Akreditasyon Koordinatörlüğü şeffaflık, hesap verebilirlik, iş tatminini geliştirme, etik 

kurallara uygunluk, kalite ve mükemmeliyeti yakalama ilkeleri çerçevesinde tüm 

akreditasyon çalışmalarını düzenli olarak değerlendirecek bir “kurum içi denetleme 

kurulu” oluşturulması yönünde bir tavsiye kararı da alarak Dekanlığa iletmiştir (bkz. 

EK No: 9 Koordinatörlük ve yıl sonu program geliştirme çalıştayı). Dekanlığın uygun 

görmesi ile Fakülte Yönetim Kurulunun 15.10.2020 (sayı) tarihli toplantısında 
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“Akreditasyon Program Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur (bkz. EK No: 9 

Koordinatörlük ve yıl sonu program geliştirme çalıştayı). Akreditasyon-program 

değerlendirme kurulu üyeleri, objektif olabilme ölçütleri gözetilerek akreditasyon ve 

öz değerlendirme sürecinde komisyon - alt komisyonlarda  yer almamış öğretim 

üyeleri arasından belirlenmiştir. Yine objektif olabilme ölçütü gözetilerek, kurul üyesi 

öğretim üyelerinden biri üniversite içerisindeki başka bir fakülteden olacak şekilde 

belirlenmiştir. Kurulun temel hedefi, düzenli olarak her yıl program geliştirme 

çalışmalarını değerlendirmek ve hazırladığı raporu dekanlığa iletmektir. Program 

değerlendirme kurulu tarafından hazırlanan ara değerlendirme raporları nihai kararları 

verilmeden önce yukarıda bahsi geçen çalıştay panel içinde veri sağlayacak ve elde 

edilen verilerin farklı paydaşlarca tartışılmasının ardından hazırlanan çözüm 

önerilerini içeren nihai raporunu dekanlığa iletecektir.  

Yukarıda tanımlanan Akreditasyon Koordinatörlüğü önerileri ve bu amaçla 

oluşturulan iş akış şemaları dışında, Akreditasyon Koordinatörlüğü DUÇEP (2016)’de 

belirtilen “her Diş Hekimliği fakültesine özgü ve farklılık oluşturabilecek bir 

Genişletilmiş Eğitim Programı (GEP) oluşturulmalıdır” öngörüsünün gerçekleştirilmesi 

için de çalışma kararı almıştır. Fakültemiz eğitim-öğretim programında halen sürmekte 

olan bir GEP mevcuttur (bkz. EK No: 10 1-5 sınıflar eğitim programı). Ancak 

Fakültemize özgü olacak şekilde yapılandırılmamıştır. Akreditasyon 

Koordinatörlüğümüzün “Fakültemize özgün bir GEP oluşturulması” kararı doğrultusunda 

2021-2022 eğitim yılında programa yerleştirmek üzere bir GEP içeriği hazırlanması 

çalışmasına başlanmıştır (bkz.  5.3  Ek No: 11 eğitim programının yapısı ve içeriği 

komisyon tutanağı). Koordinatörlük, yaptığı genel bilgilendirme toplantılarında bu tavsiye 

kararını fakültemiz öğretim üyeleri ile paylaşmıştır (bkz.  EK NO 12  Bilgilendirme 

toplantı II). Yapılan toplantılarda, fakültemizde bulunan Engelsiz Ağız Diş Sağlığı 

Hastanesinin GEP için bir fırsat olabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, özellikle 

engelli ve geriatrik bireylerin diş tedavilerine ilişkin program çıktılarının fakültemiz 

mezunları için mesleki bir ayrıcalık olabileceği öngörüsü ile, GEP müfredatında bu 

konuya özelinde geliştirme çalışmalarının yapılarak en geç 2021 Nisan ayında 

dekanlığımıza iletilmesi yönünde karar alınmıştır (bkz.  EK NO 12  Bilgilendirme toplantı 

II).  
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SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Bina Resmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. 5.2.4. Programın her evresinde öğrenci merkezli eğitim uygulamaları yer almalıdır. 

 

Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları öğrenme süreci içerisinde öğrencinin öğrenme 

sorumluluğu aldığı ve kendi öğrenme sürecini yönetmesi olarak literatürde kullanılmaktadır. 

Bu sayede öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen olması hedeflenmektedir. Program 

yeterliklerimizden biri olarak yaşam boyu öğrenen diş hekimleri yetiştirmek amaçlarımız 

arasında yer almaktadır. Bu kapsamda SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim 

programı içerisinde yapılandırılmış etkinlikler yer almakta ve evrelere göre farklılıklar 

göstermektedir.  

Evre 1 preklinik dönem içerisinde öğrencilerin  SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi eğitim-

öğretim planı, birinci sınıftan başlayarak “biçimlendirici eğitim modeli” çerçevesinde öğrenci 

merkezli eğitim uygulamalarını müfredatı içinde uygulamaktadır. Bu amaçla, tüm preklinik 

uygulama laboratuvarlarında demonstrasyon çalışmalarını daha etkin hale getirebilmek ve 

öğrencinin tek başına çalışabileceği süreyi artırabilmek için çalışma masalarına 

demonstrasyon monitörleri yerleştirilmiştir. Öğrenciler, demonstrasyon eğitimlerini canlı 

olarak izleyebilmekte, istenildiğinde kaydı tekrar izleyebilmektedir. Bu öğrencilerimiz kendi 

öğrenme hızlarında öğrenme süreçlerini yönetmelerine, ihtiyaçları doğrultusunda kaydı tekrar 

izleyerek öğretim üyesinden bağımsız şekilde kendi öğrenme süreçlerini yönetmelerine 

olanak vermektedir.  Yine öğrencilerin kendi kendilerine öğrenme becerisini geliştirebilmek 

için preklinik eğitim dönemi içerisinde, 1. Sınıf Diş Anatomisi, Morfolojisi ve Fizyolojisi 
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dersi uygulaması bu amaçla bir gün içerisinde değil, haftanın iki gününe dağıtılmış olarak 

verilmektedir (EK Ders programı). İlk gün öğrencilere demonstrasyon yapılmakta, ikinci ders 

günü ise öğrenciler verilen işi müdahale olmaksızın kendileri yapmakta ve bu işleri 

değerlendirilerek öğrencilere biçimlendirici geri bildirimler eşliğinde gelişme fırsatı 

tanındıktan sonra haftalık uygulama notu almaktadırlar (bkz. Ek No 13 DAM Not çizelgesi). 

Öğrencilerin preklinik döneminde (1. ve 2. Sınıflar) gördükleri temel tıp dersi uygulamaları 

da demonstrasyon temelli değil, demonstrasyon ve öğrenci uygulaması şeklinde 

gerçekleşmektedir. Bu derslerde öğrencilerin eğitimini aldıkları becerileri tam öğrenme 

yaklaşımı ile yapana kadar öğrenmeleri sağlanmaktadır. Öğrenciler demonstrasyon sonrasında 

beceriyi kendileri uygulamakta bu uygulama için eğiticilerden geribildirim almakta ve 

geribildirimler sonucunda öz yeterlik algıları oluştuktan sonra değerlendirilmektedirler. Öz 

yeterlik algısı oluşana kadar tekrar imkânı verilmektedir. Bu öğrencilerin öğrenme 

süreçlerinin kontrolünü ellerine alabildikleri ve hayat boyu beceride öz yeterliklerini 

geliştirecek tekrarı yapmaları ve geribildirim ile nasıl beceride yetkin hale geleceklerini 

değerlendirmelerine hizmet etmektedir.   

Eğitim programımızda kendi eğitim süreçlerini değerlendirmeye yönelik algıları 

geliştirilen öğrenciler Evre-2 Klinik dönem içerisinde geliştirilmesi gereken yanların bilimsel 

verilerle desteklenmesi konusunda da eğitim almaktadırlar. Klinik eğitimlerde öğrencilerin 

staj karneleri içerisinde hasta hazırlama ve sunma görevleri bu bağlamda işlenen eğitim 

etkinliklerindendir. Hasta sunma görevi sırasında klinik akıl yürütme, klinik nedenselleştirme 

ve kanıta dayalı diş hekimliği uygulamaları ile eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine 

katkı sağlayacak şekilde tanı  tedavi süreçlerinde ayırıcı tanı, güncel tedavi yöntemleri gibi 

başlıklarda tartışma imkânı bulmaktadırlar. Ayrıca klinik dönemlerde öğrencilerin seminer 

sunma  makale hazırlama gibi görevlerle de bilimsel veriler ışığında kendi öğrenme 

süreçlerini yönetmelerine imkân tanınmaktadır. Klinik dönem derslerine yönelik olarak; 

anabilim dalı bazında değişkenlik gösteren öğrenci merkezli uygulamalar (Covid19 pandemisi 

sürecinden önce) yapılandırılmış bir şekilde Periodontoloji, Pedodonti ve Ağız Diş ve Çene 

Radyolojisi Anabilim Dallarında ve kliniklerinde uygulanmaktadır  (bkz. Periodontoloji staj 

uygulama belgeleri EK No: 14 ) (bkz. Pedodonti staj uygulama belgeleri EK No: 15 ) (bkz. 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi staj uygulama belgeleri EK No: 16).   
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TS. 5.2.5. Eğitim programında eleştirel düşünme, problem çözme kanıta dayalı 

uygulama gibi becerileri kazandıracak öğrenme ortamları sağlamış olmalıdır. 

 

T.S. 5.2.4’ de bahsi geçtiği üzere öğrenci merkezli eğitim etkinliklerinden özellikle 

Evre-2’ye ait olanlar öğrencilerimizin bilimsel veriler ışığında eleştirel düşünme ve problem 

çözme becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Hekim adayı olarak öğrencilerin en çok 

bu becerilere ihtiyaç duyulacağı alan olarak hasta tanı tedavi süreçleri olacağı göz önüne 

alındığında klinik eğitimlerinde hasta sorumluluğu verilmekte ve gözlem altında dahi olsa bu 

sorumluluk duygusu ile öz yönelimli öğrenme becerilerini geliştiren öğrencilerin klinik akıl 

yürütebilen, eleştirel düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş bireyler olmaları 

sağlanmaktadır.  

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi eğitim-öğretim programında özellikle bu amaca yönelik 

gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri eleştirel düşünme, problem çözme ve kanıta dayalı 

uygulama olarak eğitim programında tanımlanmış ve yapılandırılmıştır. Yapılandırılan eğitim 

etkinlikleri dönemlere göre değişiklik göstermektedir.  veya yapılandırılmamış etkinlikler 

mevcuttur.  

Fakültemizdeki yapılandırılmış etkinlikler;   

 Pedodonti Anabilim Dalı 5. Sınıf Staj Uygulaması: Öğrenciler stajın ilk gününde staj 

boyunca sorumlu oldukları eğitim-öğretim planı hakkında ve klinik işleyiş anlamında 

bilgilendirilir. Sorumluluklardan birisi de öğrencinin staj sonunda bölümdeki tüm 

asistan ve öğretim üyelerine vaka ya da literatür sunumu yapmasıdır. Sunum konuları 

(vaka   literatür) staj başlangıcında yapılır. Vaka sunumunda, öğrenci, staj süresince 

tedavi ettiği hastalardan birini sunum için hazırlamaktadır. Sunumda; hastanın sağlık 

durumu veya mevcut hastalığı ile ilgili bilgi vermekte ve dişlere uyguladığı tedavileri 

kullandığı materyallerle birlikte fotoğraflar eşliğinde anlatmaktadır. Literatür 

sunumunda ise Diş Hekimliği alanındaki uluslararası güncel çalışmalardan seçim 

yapılarak belirlenen makalelerden her biri bir öğrenciye dağıtılmakta ve staj sonunda 

sunulmak üzere bir program hazırlanmaktadır. Bu sunumlar ve öğrencilerin staj 

süresince klinik çalışma düzenleri, davranış idaresi tutumları hazırlanan form üzerinde 

asistanlar ve öğretim üyeleri tarafından puanlanmakta ve başarı notlarına 

yansıtılmaktadır   (bkz. Pedodonti staj uygulama belgeleri EK No: 15 ).  

 Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı;  
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a) Üçüncü sınıf öğrencileri için uygulama: 1 hasta muayenesi, 4 periapikal, 2 

bitewing ve 2 panoramik radyografi çekimi ve yorumlanmasıdır. Hasta muayenesi 

işlemini öğrenciler staj grubu arkadaşları arasında yapacaklardır. Gerekli görülen 

periapikal radyografiler ile sağ ve soldan olmak üzere 2 adet bitewing radyografiyi 

yine staj grubunda muayene ettikleri arkadaşlarından analog filme çekip el 

banyosu yaparak elde edeceklerdir. Barajlarındaki kalan radyograflar dijital olarak 

klinik hastalarından çekilecektir. Eğitim-öğretim ve sınav yönergesi gereği: 

Öğrencilerin yılsonu sınavlarına girme hakkı elde edebilmeleri için, belirtilen 

pratik uygulamalar için aranan koşulları yerine getirmiş olmaları gerekir. Bu 

koşulları yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu sınavına giremezler. Pratik 

uygulamalarda aranan koşulların en az %70 ini tamamlayan öğrenciler için 

bütünleme sınavlarının başlangıcına kadar olan süre içinde telafi uygulamaları 

açılır. Öğrencinin eksik kalan uygulamaları telafi süresinde tamamlaması halinde 

kendisine bütünleme hakkı verilir. Bütünleme hakkı kazanamayan öğrenciler K 

notu alırlar ve dersi tekrar ederler. 

b) Dördüncü sınıf öğrencileri, klinik uygulamaya başlamadan önce aşağıda belirtilen 

konularla ilgili yazılı bir sınava tabi tutulacaklardır.  Dönem IV öğrencileri klinik 

uygulamaya başladıkları ilk hafta içerisinde bu kısa sınava girer ve sınav sonucu 

öğrencinin vize notuna %25 etki eder. Öğrencinin, vaka sunumu yapıp, radyografi 

ve anamnez barajını doldurması, sınıf geçmeleri için gereklidir. İntraoral 

radyografi barajlarını dijital olarak çekip tamamlayabilirler. Dönem IV öğrencileri 

klinik uygulama boyunca klinikte görmüş oldukları hastalardan 1 adet vaka 

sunumu yaparlar. Vaka, diş ve çene patolojisi ya da yumuşak doku lezyonu 

bulunan vakalardan seçilir. Öğrenciler klinik içi sınavlarda bütün 3. sınıf 

konularından ve staja geldikleri tarihe kadar anlatılan 4. sınıf konularından 

sorumludur. Derse ait pratik uygulama süresi sonunda, sınava girme koşullarını 

yerine getirdiği takdirde, yıl sonu sınavına girmeye hak kazanır. Bu koşulları 

yerine getirmeyen öğrenciler yıl sonu sınavına giremez, K notu alırlar ve dersi 

tekrar ederler. Yapılacak görevler aşağıdaki, tabloda belirtilmiştir. 
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4.Sınıf Öğrencilerinin Oral Diagnoz İş Yükü Tablosu 

 

 

c) Beşinci sınıf öğrencileri, staj eğitimine başlamadan önce aşağıda belirtilen 

konularla ilgili yazılı kısa sınava tabi tutulacaklardır.  Bu kısa sınav öğrencinin 

vize notunu belirler. Staj öğrencileri staj süreleri boyunca klinikte görmüş 

oldukları hastalardan 1 adet vaka sunumu yaparlar. Vaka, diş ve çene patolojisi ya 

da yumuşak doku lezyonu bulunan vakalardan seçilir. İntraoral radyografi 

barajlarının tamamını dijital olarak çekip tamamlayabilirler. Öğrenciler klinik içi 

sınavlarda bütün 3. ve 4. sınıf konularından sorumludur. Yönerge gereği staj sonu 

sınavına girebilmek için ilan edilen sayı ve türde uygulamayı, staj süresi içinde 

eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur. Staj sonu sınavına girmeye 

hak kazanamayan 5. Sınıf öğrencileri staj tekrarına kalırlar. 5. sınıf staj içi 

çalışmaları süresince bir kısa sınav olurlar ve bir vaka sunumu hazırlarlar. Kısa 

sınav notu öğrencinin vize notunu belirler.  Sunulacak vakayı öğrenci ile birlikte 

klinik sorumlusu seçer. Klinik sorumlusu veya öğretim üyesine gösterilmeyen 

4. Sınıf Görev Baraj 

Tek başına hasta muayenesi 30 hasta  

Sorumlu asistanla birlikte muayene ettikleri 

hastadan alınan panoramik radyografa rapor 

yazacaktır. 

Asistan öğretim üyesi hasta muayenesini 

asiste etmek 

30 hasta 

Sorumlu asistanla birlikte muayene ettikleri 

hastadan alınan panoramik radyografa rapor 

yazacaktır. 

Röntgen 1 de film çekmek 80 periapikal radyografi, 8 bitewing 

Röntgen 2 de film çekmek 50 panoramik radyografi, 5 

sefalometrik/TME radyografi 

Radyoloji nöbetçisi asistan öğretim üyesini 

asiste etmek 

5 KIBT raporu ve radyoloji nöbetçisi 

tarafından verilen görevler 

Vaka sunumu Klinik uygulama süresince muayene edilen 

bir hasta muayene bulguları ve tedavi 

planıyla sunulur. 
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vaka sunumları teslim alınmaz   (bkz. Ağız Diş ve Çene Radyolojisi staj uygulama 

belgeleri EK No: 16).  

4.Sınıf Öğrencilerinin Oral Diagnoz İş Yükü Tablosu 

 

5. Sınıf Görev Baraj 

Tek başına hasta muayenesi 40 hasta  

Sorumlu asistanla birlikte muayene ettikleri 

hastanın radyografını inceler 

Asistan öğretim üyesi hasta muayenesini 

asiste etmek 

40 hasta 

Sorumlu asistanla birlikte muayene ettikleri 

hastadan alınan panoramik radyografı inceler 

Röntgen 1 de film çekmek 100 periapikal radyografi, 8 bitewing 

Röntgen 2 de film çekmek 80 panoramik radyografi, 10 

sefalometrik/TME radyografi 

Radyoloji nöbetçisi asistan öğretim üyesini 

asiste etmek 

5 KIBT raporu ve radyoloji nöbetçisi 

tarafından verilen görevler 

 

 

 Periodontoloji Anabilim Dalı staj uygulamasındaki öğrenme odaklı eğitim 

protokolü şu şekilde olmaktadır: 

Üçüncü sınıfta öğrenciler tüm yıl boyunca teorik olarak periodontoloji 1 dersini alırlar. 

Bahar döneminde belirlenen süre boyunca fantom laboratuvarında hasta ile çalışma 

pozisyonları konusunda eğitim alırlar, periodontoloji kliniğinde gözlem yaparlar, model 

üzerinde diş taşı temizliği, periodontal aletlerin kullanımı vb bilgileri de klinikte edinirler. 

Öğrencilerin birbirlerinden gruplar oluşturarak periodontal indeks kayıtları almaları istenir. 

Bu çalışma sürecinin devamlılık ve bahsedilen öğelerin tamamlanması ile hesaplanan belli bir 

puanı vardır (yıla göre farklılık gösterebilmektedir) Bunun yanı sıra gözlem süresinde kısa 

sınavlar yapılır, ödevler, kısa sınavlar, 2 adet vize ve gözlem süresi puanıyla o yıl için 

belirtilen yüzdelerle vize notu hesaplanır. Bunun %40’ ı ve final sınavının %60’ ı ile geçme 

notu belirlenir. 

Dördüncü sınıfta öğrencinin vize notunu yarıyıl içi çalışmalar ara sınavlarla beraber 

belirler. Öğrenciler belli gruplar ile klinik uygulama yaparlar. O yılki şartlara bağlı olarak 

klinik uygulamada her öğrenciden belli sayıda belli hastalık tanısı (gingivitis, periodontitis) 

konulmuş bireyleri tedavi etmeleri beklenir. Bunun belli bir puanı vardır. Bu puanın yanı sıra 
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kısa sınavlar, ödevler, hasta başında yapılan bir hasta sunum uygulama sınavı, yazılı olarak 

yapılan bir vaka sınavı ve ara sınavların beraber belirlenen yüzdelerde hesaplanmasıyla vize 

notu belirlenir. Bu notun %40’ ı ve final sınavının %60’ ı ile geçme notu belirlenir. 

Bu hesaplamalar akademik yılın başında obs den duyurulur, kliniğe gelen her gruba 

hatırlatılır. Kısa sınav günleri ve hasta başı uygulama sınavı günleri bildirilir. Hasta başı 

sınavında öğrenci o gün kendisine verilen bir hastada tüm klinik, radyolojik muayeneyi yapar, 

sorumlu öğretim üyesine sunar, öğrencinin uygulama yaptığı tarih de göz önüne alınarak 

teorik derste geldikleri konu da dikkate alınarak sorumlu öğretim üyesinin hastaya dair ya da 

genel bilgisini ölçen sorulara yanıt verir. Daha sonra tanısını koyar, tedavisine başlar. Bu vaka 

sunumundan başka tüm sınıfa uygulanan genelde iki oturum halinde yapılan bir başka vaka 

sınavında da aynı oturumdaki tüm öğrencilere aynı vaka ile ilgili klinik fotoğraflar yansıtılır, 

klinik ölçümler ve hasta hikayesi verilir. Öğrenci bu kayıtları değerlendirerek vaka hakkında 

tanı ve tedavi planlamasını yazar, sorulan diğer sorulara da yanıt verir. Bu sınavın da geçme 

notuna etki eden bir yüzdesi vardır.   

Beşinci sınıfta öğrenciler staj gruplarına göre belli tarihlerde kliniğimize gelirler. Staj 

süresince bakacakları hasta sayı ve grupları, staj sırasında yapmaları gereken uygulamalar 

(ameliyat asistesi, gece plağı vb), seminer konuları, bu seminerle ilgili girecekleri sınav ve 

sunum günleri ve ayrıca kısa sınav tarihleri staj başında öğrencilere bildirilir. Diğer sınıflar 

gibi tüm not hesaplama öğeleri ve yüzdeleri sene başında OBS den duyurulur. 

Hasta başı sınavında (pratik sınav (uygulama) öğrenci o gün kendisine verilen bir 

hastada tüm klinik, radyolojik muayeneyi yapar, onun sınavından sorumlu olan öğretim 

üyesine sunar.  Stajın sonunda her öğretim üyesi belli sayıda öğrenciye bu uygulama sınavını 

yapar. Daha sonra tanısını koyar, tedavisine başlar. Öğrenci periodontoloji ile ilgili teorik bir 

ders almadığından 3. ve 4. Sınıfta aldığı tüm teorik bilgileri bilmesi ve hastada yorumlayacak 

düzeyde klinikle bağdaştırması beklenir. 

Seminer konusunu staj grubunun sorumlu öğretim üyesi belirler, sunumu belirlediği 

günde dinler ve seminerle ilgili olan sorularla tün grubu yazılı sınav yapar, bunu değerlendirir. 

Kısa sınavları da sorumlu öğretim üyesi düzenler ve değerlendirir. Staj sonunda final 

sınavında tüm öğretim üyelerinin sorularıyla final sınavını yazılı olarak alırlar. Tüm sınav 

kağıtlarını tüm öğretim üyeleri değerlendirir. Staj sırasında aldıkları puanlar vize notunu 

oluşturur. Staj sonunda yapılan teorik yazılı sınav ise final notunu oluşturur  (bkz. 

Periodontoloji staj uygulama belgeleri EK No: 14 ).  
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SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinde diğer anabilim dalı kliniklerinde de tüm 

öğrencilerimiz staj eğitimleri süresince tedavisini doğrudan ya da gözlemci eşliğinde 

gerçekleştirdikleri katkıda bulundukları tüm hastalara ilişkin mutlaka anamnez - tedavi 

planlaması - kullanılan tedavi yöntemi–materyaline ilişkin değerlendirmeye tabi 

tutulmaktadır. Bu noktada en önemli eksikliğimiz, bu eğitim protokolünün bir ölçme-

değerlendirme yöntemi ile yapılandırmamış olmamızdır. Akreditasyon koordinatörlüğü olarak 

bu eksikliği giderebilmek için yapılan toplantıda “öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu 

alabilecekleri ve kendi kendine öğrenme becerilerinin gelişimini sağlayacak eğitim 

etkinliklerini planlamalı ve uygulamalı” amaçlı öneriler olarak Dekanlığa iletilmiş ve 

Dekanlık kanalıyla tüm anabilim dalları ile paylaşılmıştır (Ek No: 17 FKY kabulü). Anabilim 

dalları, bu öneriler doğrultusunda 2020-2021 eğitim yılı içinde uygulamaya başlamıştır. 

Öğrenci temelli öğrenme metodolojisini biçimlendirmek için, eğitim başlıkları hazırlanarak 

matbu bir forma ulaştırma çalışmaları devam etmektedir.  Bu formlara ek olarak, ölçme-

değerlendirme kriterleri de öğretim üyesi ve öğrencilerin açık erişimine sunulacaktır.   

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%2017%20FKY%20Kabulü
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TS. 5.2.6. Eğitim programında yönetim, liderlik, takım çalışması, iletişim ve risk 

yönetimi konusunda öğrenme ortamları sağlanmış olmalıdır. 

 

SDÜ Diş Hekimliği eğitim-öğretim programında özellikle klinik eğitim süresi 

içerisinde yapılandırılmış modüller içerisinde takım çalışması, liderlik ve yönetim becerilerini 

geliştiren yapılandırılmış eğitim modülleri uygulanmaktadır (bkz. Periodontoloji staj 

uygulama belgeleri EK No: 14 ) (bkz. Pedodonti staj uygulama belgeleri EK No: 15 ) (bkz. 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi staj uygulama belgeleri EK No: 16).   

Programda iletişim becerilerinin kazandırılmasına yönelik temel iletişim becerileri 

dersi, hasta-hasta yakınları ile iletişim, meslektaşlar ve meslekler arası iletişim becerilerine 

yönelik eğitim almaktadırlar. Temel iletişim becerileri eğitimi, , birinci sınıfta zorunlu ortak 

ders olan “Davranış bilimleri” dersi ile başlamaktadır. Sonraki eğitim dönemlerinde, 

öğrenciler, tüm klinik staj eğitimleri boyunca özellikle hasta iletişimi, klinikte çalışan 

akademik ve idari personelle ve yardımcı sağlık personelleri ile iletişim kurma becerisi 

konusunda eğitilmektedir. Özellikle hasta iletişim becerisi, tüm staj karnelerinde yer alan 

“anamnez” bölümünde, öğrencinin hasta bilgilerini uygun şekilde edinme ve sorumlu öğretim 

üyesine iletmesi şeklinde uygulanmaktadır (bkz. EK No: 10 1-5 sınıflar eğitim programı). 

Ancak bu eğitim ayrıntılı olarak yapılandırılmamıştır. 

Öğrenciler protetik diş tedavisi klinik uygulama eğitimleri boyunca diş protez 

teknisyenleri ya da protez laboratuvarları ile iletişimi gerçekleştirir. Bu iletişim sorumlu 

öğretim üyesi gözetiminde yürütülür. Hasta tedavi planına ilişkin bilgilerin eksiksiz ve uygun 

bir şekilde laboratuvara iletilmesinden, randevu bilgilerinin hasta ile paylaşılmasından ve 

randevuların organizasyonundan, hastanın bürokratik işlemlerinin takip ve 

tamamlanmasından öğrenci sorumludur. Tüm bu işlemler sorumlu öğretim üyesi gözetiminde 

gerçekleşir ve staj başında öğrencilerle yapılan bilgilendirme toplantısında bildirilir.  

Risk yönetimi eğitimi, Diş Hekimliği programı öğrencileri için okula geldikleri ilk gün 

başlamaktadır. Okulumuz her gün yaklaşık olarak 1000 kişinin giriş-çıkış yaptığı bir binadır. 

Dolayısıyla hem kliniklerde hem de öğrenci dersliklerinde kontaminasyon anlamında riskli 

alanlar mevcuttur.  Bu durumun bilinci ile, tüm öğrencilerimiz dersliklerde, preklinik 

laboratuvarlarında, kliniklerde ve fakültenin tüm ortak alanlarında olası kontaminasyon 

risklerine karşı eğitilir ve uyarılır. Tüm klinik derslerinde, kliniğe özgün dezenfeksiyon-

sterilizasyon ve korunma yöntemleri ve uygulamaları anlatılmaktadır. Özellikle 

kliniklerimizde bu konuda ihmalkâr davranmak uyarı – ceza sebebidir. Ancak bu konuda 

Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla
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yapılandırılmış bir eğitim modülü bulunmamaktadır.  Bu örtük müfredatta yer alan eğitim 

etkinlikleri konusunda öğrencilerimiz stajların ilk günü bilgilendirme toplantılarında sözlü 

olarak uyarılmaktadırlar.  

Gebelik ya da yaşı nedeniyle olabileceği gibi hastalık ya da konjenital eksiklikleri 

nedeniyle tedavi protokolleri risk taşıyan bireylerin tedavi planlamaları risk yönetimi olarak 

tüm klinik staj ders   staj müfredatlarında da mevcuttur (bkz. – Duçep –  Ek No: 1).   

 

 

 

TS. 5.2.7. Eğitim programında deontoloji, davranış ve etik ile ilgili eğitim ortamları 

oluşturulmuş olmalıdır. 

 

Fakültemiz eğitim-öğretim programında Deontoloji ve Davranış Bilimleri dersleri 

birinci sınıf ders programında mecburi dersler arasındadır. Konuya ilişkin teorik ders bilgileri 

beşinci sınıfta Adli Tıp dersi ile sonlanmaktadır (bkz. EK No: 10 1-5 sınıflar eğitim 

programı). Ancak bu eğitim ayrıntılı olarak yapılandırılmamıştır. 

   Programdaki staj eğitimleri boyunca, hastaların tedavi protokollerine ilişkin tüm hasta 

bilgilendirilmiş onam formlarının takibi ve hastaların SGK kayıtlarının takibi sorumlu 

öğretim üyesinin gözetiminde olarak öğrenciler tarafından gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler 

bu konuda her staj başında anabilim dalına özel olarak bilgilendirilip eğitilmektedir. Ancak bu 

eğitim modülü yapılandırılmamıştır.      

Biçimlendirilmiş: Başlık 3, Girinti:

İlk satır:  0 cm, Satır aralığı:  tek

Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla

../SE6DHL~F/S1JYEY~O/B8Z3OF~Z/5N7KN7~9/53I36F~B/E9K1HU~C
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TS. 5.2.8. Programın her evresinde ders saatleri dışında belli bir oranda bağımsız 

çalışma saatleri bulunmalıdır.  

 

Bağımsız çalışma saatleri öğrencilerin kendilerinden beklenen bağımsız öğrenme 

etkinliklerini gerçekleştirmeleri için ders programlarında olması gereken yapılandırılmış 

saatlerdir. Bu bilinçle, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi eğitim-öğretim programının her evresi 

öğrencilerin ders saatleri dışında belli bir oranda bağımsız çalışma saatleri içermektedir (bkz. 

EK No: 10 1-5 sınıflar eğitim programı). Ancak bu eğitim ayrıntılı olarak 

yapılandırılmamıştır.Ders saatleri programda izlenmekte ve bu süre zarfında öğrencilerin 

ödev, görev sorumlulukları için çalışmaları beklenmektedir. Beşinci sınıf öğrencilerin hasta 

alımı ve tedavi hizmetlerinde farklılıklar gözlenebileceği ön görüsü ile ders programlarında 

boşluk izlenmemektedir fakat klinik içerisinde hasta bakma sorumluluğu olmayan 

öğrencilerin bireysel öğrenmeleri için fırsat verilmektedir.  

 

TS. 5.2.9. Öğrencilerin beklenen yetkinlikleri kazanabilmeleri için klinik dönemde 

yeterli sayıda klinik uygulama yapmaları temin edilmelidir.  

 

Fakülte klinik programı, DUÇEP (2016) yeterliliklerini karşılayacak şekilde klinik 

uygulama eğitimini dört ve beşinci sınıf klinik uygulama ve staj eğitimi boyunca tüm 

öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir (bkz. Ek No: 18 Pandemi öncesi klinik uygulama 

puanları). Öğrencilerden beklenen beceri ve uygulamalar stajlarda staj karnesi içerisinde 

yapılandırılmıştır.  

  

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın

Değil

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın

Değil, Vurgulu Değil

Biçimlendirilmiş: Köprü, Yazı tipi:

(Varsayılan) +Gövde (Calibri), 11 nk,

Kalın Değil, Vurgulu Değil

Biçimlendirilmiş: Köprü, Yazı tipi:

(Varsayılan) +Gövde (Calibri), 11 nk,

Kalın Değil, Vurgulu Değil

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın

Değil, Vurgulu Değil

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın

Değil
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TS. 5.3. ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

TS. 5.3.1.  

Ölçme, değerlendirmede kullanılan yöntem ve ölçütleri teorik, pratik, pre- klinik ve 

klinik uygulama derslerine göre açıkça tanımlamış olmalıdır. 

  

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde ve Üniversitemizin 

genelinde olduğu gibi, ölçme-değerlendirmede kullanılan yöntem ve ölçütler teorik, pratik, 

pre-klinik ve klinik uygulama derslerine göre açıkça tanımlamıştır. Süleyman Demirel 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde program değişiklikleri, ders ilgili tüm bilgiler, 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

yönergesinin 8. Maddesinin 2. bendine (bkz. Bölüm 5 T.S.3.1 EK No:1) ve Süleyman 

Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20. Maddesinin 4. bendine 

(bkz. Bölüm 5 T.S.3.1 EK No:2) göre dönem başında ilan edilir.   Ders ile ilgili tüm ayrıntılar 

Hem Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi WEB sayfasında hem de SDÜ 

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden duyurulmaktadır (bkz. Bölüm 5 T.S.3.1 EK No:3). Bu 

yolla öğrenci, dersin kredisini, haftalık ders programını, dersin varsa uygulamasına ait tüm 

bilgileri (klinik, pre-klink programını ve tarihlerini) ve iş yükünü, ders izlencesini, derse ait 

sınav türünü (sözlü, yazılı, uygulamalı sınav), derse ait kaç ara sınav, küçük sınavın olduğunu, 

sınavın tarihini, yerini, ödevlerin, sunu ve benzeri çalışmaların sayısını ve geçme notuna olan 

katkısını, kısaca ders ilgili tüm gereksinimleri edinebilir. 

SDÜ Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) 2008 Bologna Süreci ile hazırlandı ve o tarihten 

günümüze kadar geliştirilerek yapılandırıldı. Derslere göre belirtke tabloları Öğrenci Bilgi 

Sisteminde mevcuttur (bkz. Bölüm 5 T.S.3.1 EK No:4). Derslere göre belirtke tabloları 

Öğrenci Bilgi Sisteminde en son 2020 mart ayında güncellenmiştir (bkz. Bölüm 5 T.S.3.1 EK 

No:5). Ölçme ve değerlendirmenin belirtke tablolarında yer alan öğrenme hedefleri ile 

uyumunu gösteren matrisler tanımlanmıştır (bkz. Bölüm 5 T.S.3.1 EK No:4 ve Ek No:5). 

Öğrenme hedeflerinin ölçüldüğünü gösteren Tablolarımız yine Öğrenci Bilgi Sisteminde 

mevcuttur (bkz. Bölüm 5 T.S.3.1 EK No:6).   Yukarda bahsi geçen Ölçme ve 

Değerlendirmenin belirtke tabloları, Öğrenme hedeflerinin ölçüldüğünü gösteren Tablolar, 

güncellenmesi, düzenlenmesi ve ulaşımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi AKTS Koordinatörün yetkisindedir. Ölçme ve değerlendirmenin belirtke tabloları, 

Öğrenme hedeflerinin ölçüldüğünü gösteren Tablolar ile sınav çıktılarının, sınav geri 
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bildirimlerinin değerlendirilmesi düzenlenmiş ve uygulaması planlanmıştır. 2020-2021 

eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere, sınavların tüm değerlendirme ve ölçüm araçları 

oluşturulmuş, değerlendirme yolağı belirlenmiş ve uygulanmak üzere karar altına alınmıştır 

(bkz. Bölüm 5 T.S.3.1 EK No:7). 

 

TS. 5.3.2. Ölçme yöntem ve araçları ile değerlendirme yöntem ve ölçütlerini 

yıllara evrelere göre bel rlem ş , yayınlamış , öğrenc , öğret m elemanlarına duyurmuş 

olmalıdır. 

 

 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde ölçme yöntem ve araçları 

ile değerlendirme yöntem ve ölçütleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav yönergesinin 4. Bölüm Sınav ve Değerlendirme Esasları 

(bkz. Bölüm 5 T.S.3.1 EK No:1) ile Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinin 4. Bölüm Sınav ve Değerlendirme Esasları (bkz. Bölüm 5 T.S.3.1 EK No:2) 

açıkça belirlenmiştir. Ölçme yöntem ve araçları ile değerlendirme yöntem ve ölçütleri tüm 

ayrıntıları ile hem Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi WEB sayfasında 

hem de Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrencilere ve akademik kadroya 

duyurulmuştur (bkz. Bölüm 5 T.S.3.1 EK No:3). Yönerge ve yönetmelikler, Süleyman 

Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi WEB sayfasından ve Süleyman Demirel 

Üniversitesi WEB sayfasından tüm paydaşların erişimine açıktır. 

  Ölçme yöntem ve araçları ile değerlendirme yöntem ve ölçütleri her eğitim-öğretim 

yılı başında 1. Sınıf öğrencilerine oryantasyon eğitimi çerçevesinde öğrenci danışmanları olan 

öğretim üyelerince aktarılır (bkz. Bölüm 5 T.S.3.2 EK No:8). Covid19 Pandemisi nedeniyle 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında oryantasyon eğitimi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) 

üzerinden uzaktan eğitim ile gerçekleştirilmiştir (bkz. Bölüm 5 T.S.3.2 EK No:8). Dönem içi 

ve dönem sonu sınav takvimleri, akademik takvim ve Süleyman Demirel Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi WEB sayfasından ve aynı zamanda Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) 

üzerinden tüm ek ve ayrıntıları ile duyurulur (bkz. Bölüm 5 T.S.3.2 EK No:9). 

Süleyman Demirel Üniversitesi Ders Bilgi Paketinin güncellenmesi, eğitim çıktıları ile 

uyumlu hale getirilmesi, matrislerin hazırlanması ve tüm bu çıktıların ışığında 

değerlendirilerek eğitim programlarının geliştirilmesi için Süleyman Demirel Üniversitesi 

2020 yılı başında bir çalışma başlatmıştır. Bu amaçla ilk önce eğiticilerin eğitimi için 4 

aşamalı bir eğitim programı belirlenmiş ve her eğitim kurumunun eğitici eğitmenlerine 
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yönelik bu eğitimler tekrarlanmıştır (bkz. Bölüm 5 T.S.3.1 EK No:10). Ardından Süleyman 

Demirel Üniversitesinin tüm akademik kadro üyelerine e-posta yolu ile Süleyman Demirel 

Üniversitesi ders bilgi paketi hazırlama kılavuzu gönderilmiştir (bkz. Bölüm 5 T.S.3.1 EK 

No:11). Bu eğitim için, kurumun eğiticileri gözetiminde Süleyman Demirel Üniversitesinin 

her eğitim birimine özgü ders bilgi paketleri hazırlandı, güncellendi ve Öğrenci Bilgi 

Sistemine (OBS) aktarıldı.  Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ders bilgi 

paketinde ölçme yöntem ve araçları ile değerlendirme yöntem ve ölçütleri mevcuttur.  

Fakültemizde kullanılan ölçme değerlendirme yöntem ve ölçütleri “Süleyman Demirel 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” nin 4. Maddesinde 

açıkça yer almakta ve fakülte resmi internet adresinde paylaşılmaktadır.  

Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl yıl sonu 

sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır. Sınav 

programı akademik takvime uygun olarak ilgili Anabilim Dalının onayı alınarak Eğitim 

Öğretim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır ve her yarıyılın ilk ayı içinde Dekanlıkça ilan 

edilir. Sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü olarak 

yapılması durumunda ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden 3 kişilik bir sınav komisyonu 

oluşturularak objektiflik sağlanmaya çalışılır. Anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin 

olmadığı durumlarda yakın anabilim dallarından öğretim üyeleri sınav komisyonuna dahil 

olunabilir.  

Fakültemizde yapılan summatif (Karar verdirici) sınav örnekleri aşağıdaki şekilde 

sunulabilir; 

 Ara Sınav ve Yarıyıl Yıl İçi Çalışmalar; ilgili eğitim-öğretim programında 

öngörülen derslerin yarıyıl yıl içinde yapılan sınavıdır. Her ders için her yarıyılda 

en az bir ara sınav yapılır. Bu sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa 

süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler, 

seminerler, sunumlar ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların 

başarı notuna katkı oranları, ilgili Anabilim Dalı Kurul kararı ile belirlenerek 

Eğitim-öğretim Koordinatörlüğü’ne bildirilir ve eğitim-öğretim yılı başlamadan en 

az 10 gün önce ilan edilir. Diş Hekimliği eğitimine ait pratik uygulamalar, eğitim-

öğretim yılı başında anabilim dallarınca ilan edilen ve öğrenci tarafından o eğitim-

öğretim yarıyılı ya da yılı içinde yapılması zorunlu olan laboratuvar ve kliniklere 

ilişkin pratik çalışmalardır. 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda pratik uygulaması olan 

derslerin ara sınav ve yarıyıl yıl sonu sınavlarında pratik sınav yapılıp 
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yapılmayacağı, yapıldığı takdirde pratik uygulama ve teorik sınav notlarının sınav 

sonucuna katkı oranları Eğitim-Öğretim yılı başında ilk 10 gün içerisinde, ilgili 

Anabilim Dalı Kurulu tarafından belirlenerek öğrencilere ilan edilir ve Eğitim-

Öğretim Koordinatörlüğüne bildirilir. 1., 2. ve 3. sınıflarda, pratik uygulaması olan 

derslerde, öğrencilerin yarıyıl yıl sonu sınavlarına girme hakkı elde edebilmeleri 

için, ilgili dersin pratik uygulamaları için aranan koşulları yerine getirmiş olmaları 

gerekir. Ancak 1. 2. ve 3.sınıflarda pratik uygulaması olan derslerde pratik 

uygulamanın dersin yarıyıl yıl sonu sınavına katkısı olmadığı durumlarda derse 

devam koşulunu sağlamış fakat dersten başarısız olmuş ve dersi yeniden alacak 

öğrencinin pratik uygulamaya devam zorunluluğu yoktur. Bu koşulları yerine 

getirmeyen öğrenciler yıl sonu sınavına giremezler. 1., 2., 3. sınıflarda pratik 

uygulaması olan derslerde, pratik uygulamalar için aranan koşulların en az %70’ini 

tamamlayan öğrenciler için bütünleme sınavlarının başlangıcına kadar olan süre 

içinde telafi uygulamaları açılır. Telafi süreleri Anabilim Kurulu kararıyla 

belirlenir. Öğrencinin eksik kalan uygulamaları telafi süresinde tamamlaması 

halinde kendisine bütünleme hakkı verilir. Bütünleme hakkı kazanamayan 

öğrenciler K notu alırlar ve dersi tekrar ederler. 

 Yarıyıl Yıl Sonu Sınavı; Öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl yıl 

sonunda gireceği sınavdır. Yarıyıl Yıl içi etkinlik notları ne olursa olsun 

öğrencilerin bir dersten doğrudan geçebilmeleri için, Yarıyıl Sonu Sınavında 100 

üzerinden 60 ve üzeri not almaları gerekir. Yarıyıl sınavları yazılı sınavlardır.  

 Staj Sonu Sınavı; Staj sonu sınavları, staj süresi içinde ilgili anabilim dalınca 

teorik olarak ve yapılması istenirse pratik olarak yapılır. Staj sonu sınavına 

girebilmek için ilan edilen sayı ve türde uygulamayı, staj süresi içinde eksiksiz ve 

başarılı olarak tamamlamak zorunludur. Bu çalışmaların başarı notuna katkı 

oranları, ilgili Anabilim Dalı Kurul kararı ile belirlenerek Eğitim-Öğretim 

Koordinatörlüğü’ ne bildirilir ve eğitim-öğretim yılı başlamadan en az 10 gün önce 

ilan edilir. Staj sonu sınavına girmeye hak kazanamayan 5. sınıf öğrencileri staj 

tekrarına kalırlar. Staj sonu sınavına girme şartlarını yerine getiren öğrenci, ya 

doğrudan teorik sınavına girer veya Anabilim Dalınca uygun görüldüğü takdirde, 

önce staj sonu pratik sınavına alınır. Pratik sınavda değerlendirme 

başarılı başarısız olarak yapılır. Staj sonu pratik sınavında başarılı olmayan öğrenci 

teorik sınavına giremez ve bütünlemeye kalır. Bütünlemede pratik sınavdan 

başarısız olan öğrenci, stajı yaz stajında tekrar eder. Staj sonu teorik sınavında 
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başarılı olamayan öğrencilerin pratik sınavdaki başarısı saklı kalır ve bütünlemede 

sadece teorik sınava girerler. 

 Bütünleme Sınavı; Yarıyıl yıl sonu sınavı sonucunda başarısız olan 

öğrencilere sadece başarısız oldukları dersler için verilen sınav hakkıdır (bkz. 

Bölüm 5 T.S.3.1 EK No:1). 

 

TS. 5.3.3. Programın her evresinde ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarını 

çeşitlendirmiş olmalıdır. 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitimin her evresinde ölçme 

değerlendirme yöntem ve araçlarını çeşitlendirmiştir. Fakültemizde ölçme değerlendirme 

araçları eğitimi destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır (bkz. Bölüm 5 T.S.3.3 EK No:12). 

Ölçme değerlendirme genel kuramları uyarınca fakültemizde summatif (karar verdirici) ve 

formatif (biçimlendirici) ölçme ve değerlendirme yaklaşımları kullanılmaktadır. Karar 

verdirici ölçme araçları arasında bilgiyi ölçmeye yönelik ve beceriyi ölçmeye yönelik olarak 

kullanılan araçları çeşitlendirebiliriz.  

Bilgiyi ölçmeye yönelik kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarından; yüz yüze ya 

da uzaktan eğitim ortamında kullanılan yazılı sınavlar, sözlü sınavlar ve ödev görev 

yönetimleri şeklinde farklı formatlar uygulanmaktadır. Yüz yüze ya da uzaktan eğitim 

ortamında kullanılan yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular, açık uçlu sorular, boşluk 

doldurma ya da doğru yanlış soruları yer almaktadır. Sözlü sınavlar klinik dönemlerde farklı 

formatlarda kullanılmaktadır (bkz. Bölüm 5 T.S.3.3 EK No:13). Bu sınavlarda sıklıkla 

öğrencilerin belirli bir konuyu ya da olguyu tartışmaları istenmektedir.  

Beceriyi ölçmeye yönelik ölçme değerlendirme araçları da farklı formatlarda 

kullanılmaktadır. Temel tıp bilimleri derslerinde beceri derslerinin ölçülmesinde klinik 

yapılandırılmış beceri sınavları kullanılmaktadır. Ayrıca bazı laboratuvar derslerinde tam 

öğrenme yaklaşımı ile her öğrencinin o derste öğretilen beceriyi sergilemelerine fırsat verecek 

şekilde uygulayabildikleri öğrenim yaklaşımı benimsenmektedir.  

Diş Hekimliği alan derslerinde kullanılan beceri sınavları temel mesleki becerileri (Diş 

Hekimliği uygulamalarını) ölçmeye yönelik ve üst bilişsel meta-kognitif becerileri ölçmeye 

yönelik farklı yaklaşımlarda kullanılmaktadır. Temel mesleki becerileri ölçmeye yönelik 

yapılan beceri sınavları preklinik dönem uygulama (laboratuvar) derslerinde maket-model 
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üzerinde klinik dönemde ise hasta üzerinde öğrencilerin yaptıkları uygulamaların 

değerlendirilmesi şeklindedir. Ayrıca öğrencilerin bilimsel verilere ulaşabilme ve bu verileri 

kullanabilme, sunum yapma, ekip çalışması yürütebilme, iletişim becerileri gibi becerileri 

öğrencilere hem preklinik dönem hem de klinik dönemde verilen ödev-görevlerin (çevrim içi 

ya da yüz yüze eğitim ortamlarında) değerlendirilmesi ile sağlanmaktadır (bkz. Bölüm 5 

T.S.3.3 EK No:14).  

Klinik sözlü sınavlarda da benzer şekilde bilginin yanı sıra üst meta-kognitif bilişsel 

becerilerin (klinik akıl yürütme ve klinik nedenselleştirme vb gibi) ölçülmesinde klinik sözlü 

sınavlardan faydalanılmaktadır.  

Formatif sınavlar öğrencinin gelişimini desteklemek amacıyla öğrencilerin 

geliştirilmesi gereken alanlarının ve olumlu yönlerinin vurgulandığı geribildirimlerden, 

öğrencilerin temel mesleki beceri derslerinde verdikleri ödevlerde ve klinik hasta bakım 

süreçlerinde hasta hazırlama ve sunma süreçlerinde faydalanılmaktadır.  

 

 

TS. 5.3.4. Ölçme değerlendirme uygulamalarının amaç ve öğrenim hedefleri ile 

uyumluluğunu göstermeli, geçerliliği ve güvenilirliğini değerlendirmelidir. 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim programı için ölçme 

değerlendirme uygulamalarının amaç ve öğrenim hedefleri ile uyumluluğunu göstermek, 

geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlamak amacı ile gerekli planlamalar yapılmıştır. Ölçme ve 

değerlendirmenin eğitim programının amaç ve hedeflerini kapsayacak şekilde, dersin amaçları 

doğrultusunda, konu ağırlığı dikkate alınarak yapılandırılmasına ilişkin planlamalar 

yapılmıştır. Bu planlamalar 2020-2021 eğitim-öğretim yılında uygulanacaktır. Sınav 

değerlendirme matrisi (bkz. Bölüm 5 T.S.3.4 EK No:15), Öğrenci ve öğretim üyesi geri 

bildirim anketleri (bkz. Bölüm 5 T.S.3.4 EK No:16), pre-klinik ve klinik sınıflarında ayrı ayrı 

geri bildirim anketleri (bkz. Bölüm 5 T.S.3.4 EK No:17) düzenlenmiştir.  Uygulanacak olan 

ölçme-değerlendirme uygulamaları ile içeriğin, yöntemin, zamanlamanın, sonuçların, 

öğrenme ve eğitimi nasıl etkilediği değerlendirilecektir. Her öğrencinin performansına göre, 

güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin fark edilmesi sağlanacaktır. Öğrencilerin, bir 

öğrenme hedefine odaklanmasında, kendi öğrenme mesleksel gelişim sürecinin izlenmesinde, 

öğrenme sürecindeki zorlukların fark edilmesinde, gereken koşullara göre düzenleme 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.3%20Ek%20No%2014.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.3%20Ek%20No%2014.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.3%20Ek%20No%2015.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.4%20Ek%20No%2016.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.4%20Ek%20No%2017.pdf


 

48 
 

yapılmasına, becerilerini geliştirmesine fırsat ve olanak tanınmasına böylelikle imkân 

sağlanacaktır.  

 

TS. 5.3.5. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini öğrenmeyi destekleyecek şekilde 

planlamalı, uygulamalı ve öğrenciye geri bildirim vermelidir. 

 

Ölçme değerlendirme araçlarının öğrenmeyi destekleyecek şekilde kullanılabilmesi 

için ölçme değerlendirme araçlarının öğrenme hedeflerini kapsaması, öğrenme alanına 

yönelik hazırlanması ve ölçme ve değerlendirme işlemi sonrasında öğrencilere bilgi verip 

öğrenmeyi destekleyecek nitelikte yapılandırılması gerekmektedir. Fakültemizde kullanılan 

formatif ölçme değerlendirmelerden sonra öğrencilere uyguladıkları beceriler ya da 

sorumluluklarındaki hasta tanı tedavi süreç yönetimi hakkında anlık geribildirimler 

verilmektedir. Geribildirimler neticesinde öğrencilerin kendilerindeki güçlü ve geliştirilmesi 

gereken alanların farkına varmaları sağlanmaktadır. Benzer şekilde ödev görev yönetimi 

üzerinden işletilen ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde (ödev yapılması, vaka literatür 

sunulması) öğrencilere puanlama ve sözlü sınavlarda öğrenciler aldıkları puanlara ilaveten 

geribildirim almakta ve refleksiyon yapmaları sağlanmaktadır.  

Yazılı sınavlardan sonra öğrencilerin öz değerlendirme yapabilmeleri amacıyla sınav 

cevap anahtarları hem ana bilim dalına ait duyuru panolarında hem de öğrencilerin sınıflarına 

özgü kullanılan duyuru panolarında paylaşılmıştır. Öğrencilerin itiraz etmek istedikleri ya da 

anlamadıkları cevapları öğretim üyeleri ile ya da akran değerlendirmesi şeklinde tartışarak 

öğretim üyelerine geri bildirim vermeleri de sağlanmaktadır.  

Akreditasyon Koordinatörlüğünün yapmış olduğu bilimsel araştırmalar neticesinde 

ölçme değerlendirme yöntemlerinin eğitimi desteklemesi yönünde yapılan uygulamalar kanıt 

değeri düşük olarak belirlendiği için yukarıdaki uygulamaların daha yüksek değerde kanıtlarla 

desteklenmesi ve daha formal süreçlerle işletilmesi gereği ile Koordinatörlükçe öğrencilerin 

soruları değerlendirmesi planlanmış ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere, 

karar altına alınmıştır (bkz. Bölüm 5 T.S.3.1 EK No:7) . Bu matrisler ve geri bildirimler 

ışığında 2020-2021 eğitim-öğretim yılsonunda Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi ders bilgi paketi de yeniden değerlendirilecektir. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi eğitim çıktıları ve geri bildirimlerinin değerlendirilmesi bölüm 5’teki 2. 

Eğitim programlarının yapısı ve içeriği alt başlığındaki 3. Bendinde, bölüm 3 öz 

değerlendirme hazırlama sürecinde daha önce ayrıntılı olarak aktarılmıştır. 
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GS. 5.3.1. Ölçme değerlendirme ile ilgili yeni gelişmeleri izlemeli ve güncel yöntemleri 

kullanmalıdır.  

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ölçme değerlendirme ile ilgili 

yeni gelişmeleri izlemekte ve güncel yöntemleri kullanmaktadır. Eğitim- öğretim 

programımızın preklinik aşamasından klinik aşamasına geçildiği 3. Sınıflarda bahar 

döneminde tüm 3. Sınıf öğrencileri gruplar halinde kliniklerde gözlemci olarak bulunurlar. 

Planlanan takvim uyarınca öğrenci grubu ilgili klinikte akademik kadroyu hasta başında 

gözlemlerler. Bu gözlem sırasında gözlemledikleri uygulama hakkında soru sorarak formatif 

(biçimlendirici) öğrenme metodu ile bir fiil öğrenimde bulunur, bilgilerini pekiştirirler. 

Öğretim üyeleri de aynı şekilde öğrencilere sorular yönetirler. Böylelikle hasta başında 

öğrenci genel ya da vaka ile sınırlı bilgi değerlendirilmesinden geçmiş olurlar. Öğretim 

üyeleri öğrencilere bu gözlem sırasında küçük uygulamalar yaptırarak hem hasta başı 

uygulama yetileri kazandırırlar hem de preklink-klinik geçişini duygusal olarak 

kolaylaştırırlar (bkz. Bölüm 5 G.S.3.1 EK No:18). Öğretim üyeleri gerçekleştirilen bu 

uygulama ile öğrencinin bilgi birikimi ve beceri düzeyini ölçme ve değerlendirme fırsatına 

kavuşmuş olur. Öğrenci de güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini keşfetmiş, gözden 

geçirmiş olur. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci temsilciliği, 

öğrencilerin talepleri doğrultusunda mesleki etkinlikler düzenlemektedir. Toplantı, panel ve 

benzeri buluşmalarda konu hakkında ilgili konuşmacılar bilgi paylaşım yapmakta ve 

öğrencilerle karşılıklı soru alışverişinde bulunmaktadır. Bu etkinlikler genellikle formatif 

(biçimlendirici) bir öğretim anlayışında geçmektedir. Dolayısıyla konuşmacının aktarması 

gerekenleri ya da ağırlık vermesi gereken konuların bilincine varmış katılımcı öğrenciler 

kendi kendini değerlendirmiş olur (bkz. Bölüm 5 G.S.3.1 EK No:19).  

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim programı içinde gerek 

preklinik gerekse klinik aşamada farklı ölçme-değerlendirme yöntemleri eğitim sürecinin pek 

çok aşamasında uygulanmaktadır. 1., 2., ve 3. sınıflarda pre-klinikte demonstrasyon 

aşamasında, ödev verilmesi ve değerlendirilmesi aşamasında öğrenciler farklı ölçme-

değerlendirme aşamalarından geçmektedir. Örneğin öğrencilerin, preklinik iş yükü yılsonu 

sınavına katılabilmesi için bir ön koşuldur. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav yönergesinin 19. maddesinin c bendinde “Dersin, varsa 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/GS.%205.3.1%20Ek%20No%2018.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/GS%205.3.1%20Ek%20No%2019.pdf


 

50 
 

uygulama ve laboratuvarının en az %80' ine devam etmek ve dersin uygulama ve laboratuvar 

çalışmasında başarılı olma şartı” aranmaktadır (bkz. Bölüm 5 G.S.3.1 EK No:1). Öğrenciler, 

preklinik uygulamalar sırasında öğretim üyeleri tarafından belirli aralıklarla ölçme 

değerlendirmelerden geçirilmektedir.  Bu yapılandırılmamış uygulamalar klinik sınıflarda 

öğrenime devam eden öğrenciler için de geçerlidir. Örneğin bazı kliniklerde staj öncesi sözlü 

sınav, bir ön koşul olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak tüm kliniklerde hasta başı 

sınavları, seminerler literatür taramaları, grup çalışmaları sonucu sözlü ya da yazılı sunumlar 

gerçekleştirilmektedir. Özet olarak bakıldığında Süleyman Demirel Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi eğitim programı biçimlendirici bir ölçme-değerlendirme yöntemi 

kullanmakta ancak bu yöntemlerin bir kısmını yapılandırmamış durumdadır. Süleyman 

Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akreditasyon komitesinin ilk hedefi 

yapılandırılmamış eğitim modüllerini süratle yapılandırarak uygulamaya sokmaktır. Öz 

değerlendirme sürecinin en büyük katkısı aksayan yönlerimiz için farkındalık yaratmış 

olmasıdır. 

 

GS. 5.3.2. Öğretim elemanlarının ölçme değerlendirme eğitimi almaları sağlanmalıdır. 

 

Öğretim elemanlarının ölçme değerlendirme eğitimi almaları için planlamalar 

gerçekleştirilmiş ve karar altına alınmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Yönetim kurulu kararı ile eğiticilerin eğitim programı çerçevesinde ölçme 

değerlendirme eğitimi almaları da sağlanacaktır (bkz. Bölüm 5 G.S.3.2 EK No:20). 

Önerilen eğitim mödülleri; 

 Ölçme değerlendirmenin temel kavramları 

 Refleksiyon ve Geribildirim 

 Grup Çalışması 

 Grup Çalışmalarının değerlendirilmesi 

 Ölçme-Değerlendirmeye Giriş 

 Ölçme değerlendirmede yeni yöntemler 

 Çoktan Seçmeli Sorular 
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 Erişkinler nasıl öğrenir? Deneyime dayalı öğrenme 

 Olumlu eğitim ortamı 

 Eğitimi kolaylaştıran iletişim becerileri 

 Beceri eğitiminde demonstrasyon 

 Beceri eğitiminde yetiştiricilik 

 Küçük grup tanımı ve grup dinamikleri 

 Küçük gruplarda öğrenme alanları ve Eğitim yöntemleri 

Öz değerlendirme sürecinin içselleştirilmesi fakültemizde hemen karşılık bulmuştur. 

Öğretim üyelerimiz eğiticilerin eğitimi programını beklemeksizin eğitim programlarına 

başvurup eğim almaya başlamışlardır (bkz. Bölüm 5 G.S.3.2 EK No:21). 
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TS. 5.4. ÖĞRENCİLER 

 

TS. 5.4.1. Sosyal, idari, akademik alanlarda öğrencilerle sürekli ve düzenli olarak yüz 

yüze, elektronik ve basılı materyalleri kullanarak iletişim sağlayacak ortamları 

oluşturmalıdır  

 

Yenilikçi, araştırmacı, donanımlı ve mesleğini seven diş hekimleri yetiştirerek toplum 

sağlığını korumayı ve iyileştirmeyi hedefleyen Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi, 1995 yılında kurulmuş ve aynı yıl öğrenci eğitim ve öğretimine başlanmıştır. 

Fakültemiz, fiziki koşullarını ve akademik kadrosunu genişleterek ve geliştirerek günümüze 

ulaşmış, Türkiye’nin her bir bölgesinde hizmet sunan diş hekimleri yetiştirmiş ve yetiştirmeye 

de devam etmektedir. 

Bu sürecin başarıyla yürütülmesinde, aşağıda belirtilen olanaklar ve çalışmalar önemli 

rol oynamaktadır: 

1. Fakülte yönetimi ve veya öğretim elemanları ile öğrenciler arasında düzenli 

iletişim kurmaya yönelik sınıf temsilcileri, sınıflar ve staj gruplarını  ayrı ayrı 

kapsayan WhatsApp grupları (bkz.TS.5.4.1 Ek No:1) ve fakültemize ait 

facebook (bkz.TS.5.4.1 Ek No:2), instagram (bkz.TS.5.4.1 Ek No:3) ve web 

(bkz.TS.5.4.1 Ek No:4) sayfaları bulunmaktadır. 

2. Periyodik olarak her akademik yılın başında, fakülte yönetimi ve sekreteri sınıf 

temsilcileri ile bir araya gelerek yeni eğitim-öğretim yılı için olası ihtiyaçları, 

talepleri, önerileri ele almaktadır (bkz.TS.5.4.1 Ek No:5). Dolayısıyla, fakülte 

yönetimi ve öğrenciler arasında aktif bir iletişim ağı bulunmaktadır. 

3. Öğrencilerimiz, her aşamada eksik ve geliştirilmesi gereken konularda görüş ve 

önerilerini sunabilmekte ve ihtiyaç duyduklarında kolaylıkla öğretim üyelerine 

ulaşarak yüz yüze görüşebilmektedirler (bkz. TS. 5.4.1. EK No: 29). Ayrıca, her 

bir öğrenci için “Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı 

Yönergesi” ve “Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim Sınav Yönergesinin 19. 

maddesi” gereği bir danışman öğretim üyesi tayin edilmekte ve bu yönergelerde 

belirtilen uygulama esaslarına göre, danışman öğretim üyeleri öğrencilerle 

düzenli ve belli aralıklarla bir araya gelmektedir (bkz.TS.5.4.1 Ek No:6). Bu 

görüşmeler, öğrencilerin gereksinimlerinin ve özel durumlarının belirlenmesine 

yardımcı olmaktadır.  
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4. Akreditasyon koordinatörlüğü tarafından dolaşıma sokulan geri bildirimler (bkz. 

TS. 5.4.1. EK No: 30), tüm teorik ve uygulamalı dersler ve klinik stajları için 

program gelişimi sürecine katkı sunacaktır. Her sınıftan öğrenci 

temsilcilerimizin de katılacağı sene sonu program değerlendirme ve geliştirme 

çalıştayındaki çıktılar bu geri bildirimler üzerinden gerçekleştirilecektir (bkz. 

TS. 5.4.1. EK No: 30). Program geliştirme süreci, bu yönü ile bir yönetim 

politikası olarak öğrencilerimizin bu sürece aktif olarak katılmasını ve öğretim 

üyeleri ile karşılıklı bir iletişim içerisinde olmasını teşvik etmektedir.    

5. Program geliştirme sürecinin bir başka parçası olarak, bazı anabilim 

dallarımızda zaten uygulanmakta olan dört ve beşinci sınıf klinik staj eğitiminde 

öğrencilerin “vaka takdimi” ya da “endikasyon tartışması” benzeri öğrenme 

süreçlerinin bir değerlendirme kriteri olarak tüm anabilim dalı kliniklerinde 

uygulanması yönünde karar alınmıştır (bkz. TS. 5.4.1. EK No: 31). Bu öğrenme 

protokolünün temel hedefi öğrencilerimizin “bir ekibin parçası ya da lideri 

olarak ortak çalışma yapma kültürünü edinmesi ve meslektaşları ile bilgi temelli 

paylaşım   sunum yapmayı öğrenmesidir. Dört ve beşinci maddelerde anlatılan 

uygulamalar dahilinde DEPAD tarafından öngörülen “akademik alanlarda 

öğrencilerle sürekli ve düzenli olarak yüz yüze, elektronik ve basılı materyalleri 

kullanarak iletişim sağlayacak ortamları oluşturmalıdır” ilkesini 

gerçekleştireceği kanaatindeyiz.  

6. Fakültemiz öğrenci topluluğu (ADİS SDU); her akademik yıl içinde, öğretim 

üyeleri ve asistanlar ile öğrencileri bir araya getiren toplantılar düzenlemektedir 

(bkz.TS.5.4.1 Ek No:8). Bu platformda, bir zamanlar kendileri de öğrenci olan 

öğretim üyeleri ve asistanlar, öğrencilere gelişim hikâyelerini anlatmakta, 

bilgilerini paylaşmakta ve sorularını cevaplamaktadırlar. 

7. Her sene fakültemizde, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği günü dolayısıyla çeşitli 

etkinliklere yer verilmektedir. Bu hafta kapsamında; 1. sınıf öğrencilerine önlük 

giydirme töreni, öğretim elemanlarına, asistanlara ve geleceğin diş hekimleri 

olan öğrencilere ait fotoğrafların sergilendiği fotoğraf sergisi, söyleşiler, 

öğrencilerimizden oluşan müzik grubuna ait konser, 3. sınıf öğrencilerimizin 

organize ettiği ve öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katıldığı Diş Hekimliği 

balosu ve ADİS SDU öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen tiyatro gösterisi 

düzenlenmektedir (bkz.TS.5.4.1 Ek No:9). 

8. Geçmişten günümüze, fakültemizin ev sahipliğini üstlendiği Diş Hekimliği 

kongreleri düzenlenmiş olup öğrencilerimizin bu kongrelerin organizasyonunda 
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yer almalarına imkân verilerek mesleki gelişimlerine katkıda bulunulmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca, Türk Diş Hekimleri Birliği’nin düzenlemiş olduğu 

kongrelere katılmayı talep eden ve isteyen öğrencilerimize, ADİS SDU öğrenci 

topluluğu aracılığıyla, katılım imkânları sağlanmıştır (bkz.TS.5.4.1 Ek No:10). 

9. Üniversitemiz bünyesindeki tüm öğrencileri bir araya getirmeyi ve akademik 

stresten uzaklaştırmayı amaçlayan bahar şenlikleri, her akademik yıl içerisinde, 

ülke koşulları göz önüne alınarak düzenlenmektedir (bkz.TS.5.4.1 Ek No:11). 

Bu kapsamda; konserler, söyleşiler, gösteriler ve yarışmalar organize 

edilmektedir. 

10. Öğrenci işleri bürosunun öğrencilerle iletişim ve duyuru yöntemleri kapsamında, 

dersliklerin bulunduğu katta duyuru panoları ve ekranlar yer almaktadır 

(bkz.TS.5.4.1 Ek No:12). 

11. Fakültemiz sorumluluklarını tanımlayan ve sistemin işleyişini açıklayan yönerge 

veya yönetmelik belgeleri bulunmakta olup öğretim elemanları ve öğrenciler, 

fakülte web sayfası aracılığıyla bilgilendirilmektedir (bkz.TS.5.4.1 Ek No:13). 

 

 

GS. 5.4.1. Diş Hekimliği fakültesi, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine 

katılmalarını özendirmeli ve katılımlarını akademik başarı düzeyinin belirlenmesinde 

göz önüne almış olmalıdır. 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak kuruluşumuzdan bu 

yana, öğrencilerimizi insani değerlere ve toplumsal yardımlaşmaya önem veren bireyler 

olarak yetiştirmek önemli amaçlarımızdandır. Bu amaçla, öğrencilerimizin belirli aralıklarla 

sosyal sorumluluk projelerine katılımlarını sağlamakta ve onları desteklemekteyiz. Böylece, 

öğrencilerimizin akademik gelişimi ile sosyal ve kültürel gelişimlerine olanak sağlamakta, 

aynı zamanda halkımıza da faydalı hizmetler sunmaktayız. Öğrencilerin çocuklara, yaşlılara, 

doğaya karşı sevgi, saygı ve sorumluluk duygularını geliştirmeyi hedefleyen bu projeler, 

meslek hayatlarına başlamadan önce farklı yaş grupları ile iletişim kurma becerilerini 

geliştirmektedir. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerine katılımın çok yönlülüğü, paylaşma ve 

dayanışmayı artırdığını ve kişisel gelişime katkı sağladığını düşünmekteyiz. Bu bağlamda, 

sosyal sorumluluk projeleri ve kapsamını tanımlayan, programla ilişkisini gösteren 

değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi ve öğrencilerinin bu projelere katılımlarının akademik 

başarı düzeyinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması fakültemizin hedefleridir. 
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Sosyal sorumluluğun bir vefa borcu olduğunun bilincinde olan fakültemiz öğretim 

elemanları, yıllardır öğrencilerimiz ile çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katılmışlardır ve 

katılmaya da devam etmektedirler. Çeşitli öğrenci kulüpleri aracılığıyla öğrencilerimiz aktif 

olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktadırlar: 

 Huzurevlerinde yaşamını sürdüren değerli büyüklerimiz ziyaret edilerek ağız ve 

diş sağlığı taraması ve eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir (bkz.GS.5.4.1 Ek 

No:14). 

 İlimizde bulunan liselere gidilerek geleceğin üniversite öğrencilerine, Diş 

Hekimliği mesleği hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve meslek seçiminde 

yardımcı olunmuştur (bkz.GS.5.4.1 Ek No:15).  

 İlkokul ve ortaokul öğrencilerine ‘Minikler Seni Bekler'  ve ‘Gel Seninle Çocuk 

Olalım' adlı projeler kapsamında; göz sağlığı, diş sağlığı, değerler eğitimi ile 

ilgili sunumlar yapılmış, yarışmalar düzenlenmiş ve oyunlar oynanmıştır. 

Birlikte hem eğlenilmiş hem de çocuklar eğitilmiştir. Ayrıca, toplanan kitaplar 

okul kütüphanesine bağışlanmıştır (bkz.GS.5.4.1 Ek No:16). 

 İlimize bağlı bir köy okulunda, fakültemiz ADİS SDU öğrenci topluluğu 

tarafından ‘Gülümse Çekiyorum’ adlı ağız-diş sağlığı tarama ve eğitim çalışması 

düzenlenmiş hem öğretmenlere hem de öğrencilere yönelik bilgilendirmeler 

yapılmıştır. Çocukların diş hekimi kaygısını gidermek ve diş sağlığı konusunda 

motivasyonlarını arttırmak için hep birlikte bir gün geçirilmiştir. Beraber futbol 

oynanmış, şakılar söylenmiş, eğlenceli boyama aktiviteleri yapılmıştır. Ayrıca, 

toplanan kitaplar okul kütüphanesine bağışlanmıştır (bkz.GS.5.4.1 Ek No:17). 

 TEMA vakfı aracılığı ile fidan bağışı kampanyalarına fakültemiz öğrencilerinin 

katılımı sağlanarak doğa ve insanın birbirlerinin ayrılmaz birer parçası oldukları 

konusunda farkındalık sağlanmaya çalışılmıştır (bkz.GS.5.4.1 Ek No:18). 

 

GS. 5.4.2. Öğrenciler ve öğretim elemanlarının sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

aktivitelere birlikte katılımı ile iletişimlerinin güçlendirilmesini sağlamalıdır. 

 

Akademik gelişimin yanında sosyal ve kültürel gelişimin de üniversite hayatının bir 

parçası olduğunun bilincinde olan fakültemiz, bu alanlarda çeşitli faaliyetler yürütmektedir. 

Kurulduğu tarihten itibaren ve hemen hemen her yıl daha geniş kapsamda olacak şekilde 

sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemektedir. Fakültemiz bünyesinde düzenlenen sosyal, 

kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler öğrencilerimizin öğretim elemanları ile iletişimlerinin 
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güçlenmesini sağlamakta ve öğrencilerin sosyal becerilerini arttırmaktadır. Ayrıca 

öğrencilerimizin eğitim öğretim dönemlerinde motivasyonları arttırılarak başarılı bir eğitim 

öğretim dönemi geçirmeleri sağlanmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 

Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı olarak aktif şekilde faaliyetlerine devam 

etmekte olan 108 adet topluluk bulunmakta (bkz.GS.5.4.2 Ek No:19) ve ilgili yönetmelik 

doğrultusunda işleyişleri sağlanmaktadır (bkz.GS.5.4.2 Ek No:20). Fakültemiz bünyesinde 

bulunan ADİS SDU (Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu), bu 

topluluklardan birisidir (bkz.GS.5.4.2 Ek No:21). 

 Fakültemiz öğretim elemanları ve öğrencilerin iletişiminin akademik aktarımın 

bir parçası olduğu göz önüne alınarak bu iletişimin gelişmesi amacıyla yılın 

belirli dönemlerinde hem yaz hem de kış aylarında, bölgemizin turistik 

yerlerinde piknikler, panayırlar ve eğlenceler düzenlemiştir (bkz.GS.5.4.2 Ek 

No:22). Bu panayır ve piknikler, öğretim elemanları ile öğrencilerin 

iletişimlerini olumlu yönde etkilemiş ve akademik başarıyı arttırmıştır. 

 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle fakültemiz ADİS 

SDU öğrenci topluluğu tarafından Çanakkale’ye gezi düzenlenmiştir 

(bkz.GS.5.4.2 Ek No:23). Öğrencilerimizin tarih bilincinin pekiştirilmesi 

sağlanarak yaşadığı ülkeye, topluma ve bireylere duyarlılığının arttırılması 

hedeflenmiştir. 

 ADİS SDU topluluğunun Dişsizler adlı tiyatro grubu, her yıl hem dünyanın 

sayılı eserlerini hem de öğrencilerin kendi yazmış oldukları eserleri başarıyla 

üniversitenin kültür merkezinde sergilemektedir (bkz.GS.5.4.2 Ek No:24). 

Fakültemiz öğrencileri, ADİS SDU tiyatro grubu ile sanatsal faaliyetlere 

katılarak kendilerini sadece akademik alanda değil sanat alanında da 

geliştirebilmektedirler. Böylelikle öğrencilerimizin fakülte stresinden 

uzaklaşması sağlanarak başarıları arttırılmaktadır. 

 Fakültemiz öğretim elemanları, öğrencileri ve personellerinden oluşan takımlar 

ile her sene futbol ve masa tenisi turnuvaları düzenlemektedir (bkz.GS.5.4.2 Ek 

No:25). Bu sportif faaliyetler ile öğrencilerimiz yoğun çalışma temposunun 

stresinden uzaklaşmaktadırlar. Aynı zamanda öğrenciler ve öğretim elemanları 

arasında başka bir iletişim dilinin kurulmasını sağlayan bu sportif faaliyetler, 

yine akademik başarıya katkı sağlamaktadır. 

 Üniversitemizin diğer birimlerinin de dâhil olduğu çeşitli turnuvalar 

düzenlenmektedir. Fakültemiz bünyesinde öğrencilerin becerilerine göre 

seçebilecekleri basketbol, voleybol ve futbol takımları bulunmaktadır. 
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SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2020.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2021.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2022.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2022.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2023.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2024.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2025.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2025.pdf
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Öğrencilerimizin takımları ile katılmış oldukları turnuvalarda başarıları ve 

kupaları bulunmaktadır (bkz.GS.5.4.2 Ek No:26). Bu turnuvalar, üniversitemizin 

diğer birimleri ile fakültemizin sosyalleşme imkânını da sağlamaktadır. 

 Sağlıklı bir bedenin öğrencilerimiz için genel bir iyilik hali yaratacağının 

bilincinde olan fakültemiz, yılın belirli dönemlerinde bisiklet turları da 

düzenlemektedir (bkz.GS.5.4.2 Ek No:27). Böylelikle öğrencilerimizin ilgisine 

göre sportif faaliyet seçenekleri arttırılarak futbol, basketbol, voleybol ve masa 

tenisine ilgi duymayan öğrencilerimiz için açık havada yapılabilecek bir etkinlik 

seçeneği sunulmaktadır. 

 Kış mevsiminde kayak yapabilme olanağına sahip olan Isparta’da öğrenci 

olmak, bu olanaktan faydalanmak anlamına gelmektedir. Üniversitemiz öğrenci 

toplulukları, hem şehrin kış turizmine katkı sağlamak hem de kış sporlarını 

yaygınlaştırmak için kayak turları düzenlemektedir (bkz.GS.5.4.2 Ek No:28).  

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2026.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2027.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2028.pdf
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TS. 5. 5. KALİTE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ 

 

TS. 5.5.1. Eğitim, araştırma ve ağız diş sağlığı hizmetlerine ilişkin verileri düzenli olarak 

toplamalı, değerlendirmeli, gelişimine yönelik kalite güvence sistemi kurmalı ve 

kurumsal kalite kültürüne yönelik olarak kullanmalıdır. 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde temel olarak iki kalite 

sistemi yürütülmektedir. 

1. T.C. Sağlık Bakanlığı Kalite Güvencesi ve Değerlendirmesi (27 Haziran 2015 RG 

no:29399). 

2. T.C. Yükseköğretim Kalite Güvencesi (23 Temmuz 2015 RG no:29423). 

 

1. T.C. Sağlık Bakanlığı Kalite Güvencesi ve Değerlendirmesi 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde, 27 haziran 2015’de ve 

29399 numaralı resmi gazetede yayınlanan T.C. Sağlık Bakanlığı Kalite Güvencesi ve 

Değerlendirmesine dair yönetmelik (bkz. TS.5.5.1 EK No:1) ile oluşturulan sağlıkta kalite 

standartları(ADSH)  (bkz. TS.5.5.1 EK No:2 tamamı için https://kalite.saglik.gov.tr/TR)  el 

kitabı çerçevesinde Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini yönetim kurulu 

kararı ile 13.03.2013 tarih ve 12 no.’lu kararı (bkz. TS.5.5.1 EK No:3) ile çalışmalar 

başlatılmış ve günümüze kadar ağız diş sağlığı hizmetlerine ait kalite faaliyetleri 

yürütülmüştür.  

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kalite süreci 2015’ten çok 

öncelere dayanmaktadır. Fakültemizde kaliteye yönelik ilk girişimler 2012’de 

gerçekleştirilmiştir. 2012’ te başlanılan süreçte ilk hedef olarak Türkiye Standartları Enstitü’ 

süne başvurmak ve bu çerçevede kurumumuzu TSE belgesi ile tescillendirmekti. Çalışmalar 

bu yönde ilerlerken 27.06.2015’ de T.C. Sağlık Bakanlığı Kalite Güvencesi ve 

Değerlendirmesine Dair Yönetmelik’in yayınlanması ile kalite faaliyetleri yönetmeliğin 

öngördüğü esaslar ve doğrultu yönünde yenilenerek yeni sürece evrilmiştir (bkz. TS.5.5.1 EK 

No:4). 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%201
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%203
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%204
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%204
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Kalite Politikası: 

Deneyimli akademik, idari, destek hizmetleri kadrosu ile Kalite Yönetim Sistemi 

Standartları doğrultusunda, teknoloji ve bilimin ışığı altında; mesleki bilgi-beceri ve özgüvene 

sahip, diş hekimi ve uzmanlarını yetiştiren,  

Etkili, güvenli ve güncel tedavi yöntemleri ile ağız ve diş sağlığı hizmeti vermenin 

yanında, koruyucu Diş Hekimliği uygulamaları ile toplumu bilinçlendiren, 

Ulusal ve uluslararası platformlarda nitelikli ve özgün akademik çalışmalar yaparak 

bilime yön veren, 

Oluşturulan kalite sisteminin etkinliğini sürekli arttıran bir kurum olmak. 

Kurumumuzun vizyonu üst yönetim ve kalite birimi tarafından belirlenir ve 

kamuoyuna kurum içinde belli yerlere asılı bilgilendirme afişleri ve web sitesi üzerinden 

duyurulur (https://dishek.sdu.edu.tr/tr/misyon-vizyon.html). 

Misyonumuz 

Çağdaş eğitim-öğretim vererek yetkin diş hekimi ve araştırmacı yetiştirmek, 

uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapmak, kaynakları etkin kullanarak ileri tetkik ve 

tedavi hizmeti vermek ve toplumun ağız-diş sağlığı konusundaki bilincini artırmaktır. 

Kurumumuzun vizyonu üst yönetim ve kalite birimi tarafından belirlenir ve 

kamuoyuna kurum içinde belli yerlere asılı bilgilendirme afişleri ve web sitesi üzerinden 

duyurulur (https://dishek.sdu.edu.tr/tr/misyon-vizyon.html). 

Vizyonumuz 

Ağız ve diş sağlığı eğitimi ve hizmeti alanında öncü, ulusal ve uluslararası düzeyde 

tercih edilen; toplum ihtiyaçlarına cevap verme yönünde sorun çözen; üretken, uzlaşmacı, 

paylaşımcı ve lider bir kurum olmak.  

Kurumumuzun vizyonu üst yönetim ve kalite birimi tarafından belirlenir ve 

kamuoyuna kurum içinde belli yerlere asılı bilgilendirme afişleri ve web sitesi üzerinden 

duyurulur(https://dishek.sdu.edu.tr/tr/misyon-vizyon.html). 

https://dishek.sdu.edu.tr/tr/misyon-vizyon.html
https://dishek.sdu.edu.tr/tr/misyon-vizyon.html
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Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde, T.C. Sağlık Bakanlığı 

Kalite Güvencesi ve Değerlendirme sistemi içinde her yıl öz değerlendirme gerçekleştirilir. 

Öz değerlendirme sonuçlarına göre elde edilen veriler tartışılır ve düzeltici önleyici 

faaliyetlerde bulunulur. Düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştikten sonra öz değerlendirme 

raporları hazırlanır (bkz. TS.5.5.1 EK No:5). 2012 başlayan ve 2015’te şekil değiştiren bu 

süreçte hem kurum kalite standartları geliştirilir hem de kurum kalite kültürü oluşturulmuş 

olunur. Kalite ile ilgili tüm çıktılar arşivlenir.  

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde, T.C. Sağlık Bakanlığı 

Kalite Güvencesi ve Değerlendirme sistemi içindeki planlamalar, gerçekleştirilen faaliyetler, 

kalite toplantıları, kararlar, raporlar, anketler ve göstergeler belirleniş zaman dilimlerinde 

gerçekleştirilir, kayıt altına alınarak arşivlenir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dış değerlendirme 

Raporları: 

2018 Sağlık Bakanlığı Dış Değerlendirme Raporu (bkz. TS.5.5.1 EK No:10) 

2014Saglık Bakanlığı Dış Değerlendirme Raporu 

2. T.C. Yükseköğretim Kalite Güvencesi (23 Temmuz 2015 RG no:29423). 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi kalite faaliyetlerinin başlangıcı 2006 yılında yapılan 

ilk stratejik plana dayanmaktadır. Stratejik planlarla Süleyman Demirel Üniversitesi ve bağlı 

birimler beş yıllık eğitim, altyapı, finansman, yapısal ve idari hedeflerini belirleyerek ileriye 

dönük perspektifler oluşturdular. Öngörülen hedeflere 5 yıllık süre sonunda bir öz 

değerlendirme yaparak 2. Ve akabinde 3. beş yıllık stratejik planlarını oluşturdular. Bu 

bağlamda aslında Süleyman Demirel Üniversitesi kalite sisteminin alıştırmalarını ve kalite 

bilincini oluşturmada ilk adımları atmışlardır (bkz. TS.5.5.1 EK No:31) 

2006-2010 stratejik plan  (bkz. https://kalite.sdu.edu.tr/dokumanlar) 

2011-2015 stratejik plan (bkz. https://kalite.sdu.edu.tr/dokumanlar) 

2016-2020 stratejik plan (bkz. https://kalite.sdu.edu.tr/dokumanlar) 

Süleyman Demirel Üniversitesinde kalite süreci 2006 ve 2007 ADEK Öz 

değerlendirmeleri https:  kalite.sdu.edu.tr tr dokumanlar iç degerlendirme raporları), 2009-

2010’da yapılan Eğitim-öğretim yılı Bologna değerlendirmesi (bkz. 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%205
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%2010
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%2031
http://kalite.sdu.edu.tr/uploads/dosyalar/2006-2010-stratejik-plan-1504619242.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2006-2010-stratejik-plani-29072020.pdf
http://kalite.sdu.edu.tr/uploads/dosyalar/2011-2015-stratejik-plani-1504619192.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2011-2015-stratejik-plani-29072020.pdf
http://kalite.sdu.edu.tr/uploads/dosyalar/2016-2020-stratejik-plani-1504619152.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2016-2020-stratejik-plani-29072020.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar/kurum-ic-degerlendirme-raporlari
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http://kalite.sdu.edu.tr/dosya-arsivi.html Bologna raporu) ve Avrupa Üniversiteler Birliği 

Kurumsal Değerlendirme Programı (bkz. http://kalite.sdu.edu.tr/dosya-arsivi.html EUA Öz-

Değerlendirme Raporu) ile devam etmiştir. 

23 Temmuz 2015 tarihinde ve 29423 sayı ile resmî gazetede yayınlanan 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi yönetmeliği (bkz. TS. 5.5.1 EK No:6) ile Süleyman Demirel 

Üniversitesinde kalite süreci bu yönetmelik çerçevesinde uygulanmaya başlanılmıştır. 

Süleyman Demirel Üniversitesinde yayınlanan yönetmeliğe dayanarak Süleyman Demirel 

Üniversitesi Kalite Sistemi oluşturulmuş. Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Sistemi 

yönergesi  (bkz. TS. 5.5.1 EK No:7) oluşturulmuş özel olarak kalite ofisi, web sayfası ve 

yükseköğrenimde kalite faaliyetlerine dair tüm işleyiş uygulanmaya başlanmıştır. 

 

VİZYON 

SDÜ; evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir 

üniversite olmayı hedeflemektedir. 

 

MİSYON 

SDÜ; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim 

vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir. 

  

DEĞERLERİ 

SDÜ; 

 Adil olmayı, 

 Şeffaflığı, 

 Hesap verebilirliği, 

 Katılımcı olmayı, 

 Disiplinler arası bilimsel yaklaşımı, 

 Mükemmelliği, 

https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2009-2010-egitim-ogretim-yili-bologna-raporu-29072020.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2009-2010-egitim-ogretim-yili-bologna-raporu-29072020.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%206
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%207
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 Üretkenliği, 

 Yenilikçiliği, 

 Yaratıcı düşünmeyi, 

 Akademik özgürlüğü, 

 Düşünce ve ifade özgürlüğünü, 

 Etik kurallara uygunluğu, 

 Kaliteyi, 

 Öğrenci odaklılığı, 

 Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı, 

 Geleceğe ışık tutmayı ve 

 İş tatminini geliştirmeyi temel ilkeleri olarak benimsemiştir. 

 

KALİTE POLİTİKASI  

En iyiyi yakalama arzusuyla her yapılanın bir öncekinden daha iyi olmasına çalışarak, 

evrensel ölçekte bilgi, teknoloji, hizmet üreterek ilham ve yön vermeyi hedeflemiş Süleyman 

Demirel Üniversitesi; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma katkı verecek 

şekilde  

• daha iyi eğitim öğretim sunabilecek kültürü yaratmayı,  

• daha iyi araştırma ortamı oluşturmayı,  

• daha iyi süreçlerle yönetimsel etkinliği artırmayı Kalite Politikası olarak esas alır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi esas aldığı amaçları gerçekleştirebilmek için özgün bir kalite 

güvence sistemi benimsemiştir. İkili bir yaklaşımla yapılandırılan kalite güvence sisteminin 

temeli, klasik kamu yönetiminde benimsenen bürokrasi yaklaşımının yerine daha kapsayıcı 

bir çalışma ortamı yaratan sistem yaklaşımı çerçevesinde şekillendirilmiştir. Bu temelin ilk 

parçasında üniversitenin senatosuna hesap veren Üniversite Kalite Komisyonu, alt birimlerde 

birim kurullarına hesap veren birim kalite komisyonları ile senatoya danışmanlık yapan 

danışma kurulları kurulmuştur. İkinci parçasında üniversitenin yönetim kuruluna hem hesap 
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veren hem de izleme yaparak yönetim kurulunu yönlendirecek eğitim öğretim, araştırma ve 

yönetim sistemi baz alınarak üç ana izleme ve yönlendirme komisyonu kurulmuştur. Kalite 

güvence sisteminin etkin, etkili, verimli çalışabilmesi ve üniversitenin orta uzun dönem 

hedefleri ile bağdaşabilmesi için stratejik planının da izlenerek sistemin tekrar kurgulanması 

gerekliliği inancıyla yönetim kuruluna hesap verecek stratejik plan izleme ve yönlendirme 

komisyonu adıyla dördüncü bir komisyon kurulmuştur. Sistemin bütünlüğünün 

sağlanabilmesi ve etkileşimin sağlıklı olması için Üniversite Kalite Komisyonundan İzleme 

ve Yönlendirme Komisyonlarının her birine ikişer üye görevlendirilmiştir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Sistemi çerçevesinde kalite geliştirme ve 

iyileştirme faaliyetleri gereği, öz değerlendirmeler, öz değerlendirme sonucu oluşan raporlar 

ve bu raporların sonuçları ile oluşturulan vizyon, kalite geliştirme faaliyetleri ile kurum kalite 

kültürünün içselleştirilmesi titizlikle devam etmektedir. 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Öz değerlendirme Raporları: 

2015 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 

2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 

2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 

2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 

2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 

 (bkz. https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar)  

Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite sistemi 2015, 2016 ve 2017 yılında dış 

değerlendirme sürecinden geçmiştir (bkz. TS.5.5.1 EK No:9). 

Süleyman Demirel Üniversitesi Dış değerlendirme Raporları: 

2017 Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal Geri Bildirim Raporu 

2016 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinin Genel Değerlendirmesi 

2015 Yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarının (KİDR) Değerlendirilmesi 

 

https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2015-yili-kurum-ic-degerlendirme-raporu-27082020.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2016-yili-kurum-ic-degerlendirme-raporu-27082020.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2017-yili-kurum-ic-degerlendirme-raporu-27082020.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2018-yili-kurum-ic-degerlendirme-raporu-27082020.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2019-yili-kurum-ic-degerlendirme-raporu-27082020.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar/kurum-ic-degerlendirme-raporlari
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%209
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2017-yili-kurumsal-geri-bildirim-raporu-27082020.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2016-yili-kurumsal-dis-degerlendirme-surecinin-degerlendirilmesi-27082020.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/yuksekogretim-kurumlarinin-2015-yilina-ait-kurum-ic-degerlendirme-raporlarinin-degerlendirilmesi-27082020.pdf
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Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Kalite Kültürü; 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kalite kültürü 

oluşumundaki ilk adımlar 2005 yılına dayanmaktadır. Beş yıllık hedeflerin belirlendiği, bu 

hedefler ulaşmak için uygulanacak planların tasarlandığı ve süreçte planların nasıl işlev 

kazanıp nasıl evirildiği ve nasıl sonuçlandığı stratejik planlarla fakültemizde kalite kültürünün 

oluşmasında önemli bir yer tutmaktadır (bkz.  https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar/ 2006-

2010, 2011-2015, 2016-2020 stratejik planları).  Diş Hekimliği Fakültesinin standart ve kalite 

ile tanışması bu planlamalarla gerçekleşmiştir.  

2012’ te ilk olarak Türkiye Standartları Enstitü’ süne başvurmak ve bu çerçevede 

kurumumuzu TSE belgesi ile tescillendirme sürecinde Toplam Kalite Komisyonu 

oluşturulmuştur (bkz. TS.5.5.1 EK No:4). Toplam Kalite Komisyonu üyeleri “kalite yönetim 

sistemi” temel eğitimini 23-28 Temmuz 2012’de alarak fakültemizde kalite faaliyetlerine 

başlamıştır (bkz. TS. 5.5.1 Ek No:8). Başkan, başkan yardımcısı hastane müdürü ve her 

anabilim dalından bir temsilci ile oluşan bu ekip 27.06.2015’ de T.C. Sağlık Bakanlığı Kalite 

Güvencesi ve Değerlendirmesine Dair Yönetmelik’in yayınlanması ile çalışmalarını sağlık 

bakanlığı kalite standartları çerçevesinde yürütmeye başlamıştır.  

2015 tarihinden itibaren Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 

sistematik bir şekilde sağlık bakanlığı kalite standartları ve gerekleri uygulanmakta ve 

arşivlenmektedir. 

Kalite sisteminin en belirleyici işlevlerinden biri de öz değerlendirme sürecidir. Öz 

değerlendirme faaliyeti kişilerin, birimlerin ve kurumun kalite sürecine tamamen dahil 

olmasını ve bu yönde var olan prosedürlerin gözden geçirilmesi, kalite standartlarının 

geliştirilmesi, oluşmuş ya da oluşabilecek sorunlar ve çözüm yolları için oldukça önemli 

kriterlerdir. Bu anlamda öz değerlendirmeler kişi ve kurumların kalite sisteminin 

içselleştirilmesi ve kalite kültürünün oluşması açısından önemlidir. Süleyman Demirel 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2015’ den günümüze yaptığı öz değerlendirmeler ve 

raporları (bkz. TS. 5.5.1 EK No:5) kalite kültürünün oluşmasında önemli katkılar sağlamıştır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin de dahil olduğu eğitim 

ağırlıklı kalite çalışmaları 2006 yılında başlayan stratejik planlarla (bkz.  

http://kalite.sdu.edu.tr/dosya-arsivi.html%202006-2010
http://kalite.sdu.edu.tr/dosya-arsivi.html%202006-2010
http://kalite.sdu.edu.tr/dosya-arsivi.html%202006-2010
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%204
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%208
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%205
http://kalite.sdu.edu.tr/dosya-arsivi.html%202006-2010
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https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar 2006-2010, 2011-2015, 2016-2020 stratejik planları) ve 

Bologna süreci  (bkz. https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar Bologna raporu) ve Avrupa 

Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı  (bkz. 

https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar EUA Öz-Değerlendirme Raporu) ile başlayan kalite 

çalışmaları ile 2015 yılında belirli bir program, usul ve esaslara göre uygulanan Süleyman 

Demirel Üniversitesi Kalite Sistemi, kurum genelinde kalite kültürünün oluşmasında önemli 

bir ivme oluşturmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Sistemi içinde her yıl 

uygulanan öz değerlendirme faaliyetleri, dış denetimler, ölçme değerlendirme faaliyetleri ve 

bu çıktılar ile yapılan planlama ve düzeltici-önleyici faaliyetler  (bkz. 

https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar) bu verilerin iç dış paydaşlarla birlikte herkese açık ve 

şeffaf oluşu, kurum bünyesinde bulunan tüm birimlerin Kalite faaliyetlerine katılması ve 

içselleştirmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ve üniversite 

genelinde önemli bir kalite birikimi ve kalite kültürü oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. 

Kalite kültürünün oluşmasına engel olan temel iki etken bulunduğu açıktır. Akademik 

ve idari bünyenin kültürel ve psikolojik açıdan hazır olmaması, yapısal  yönetişim temelli 

eksiklerin bulunması kalite kültürün oluşmamasında en önemli engellerdir. Temel standart 

5.5.1 başlığı içinde aktarıldığı gibi Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin 

kendi bünyesinde 8 yıllık bir birikimimin olması yapısal ve yönetimsel değişikliklerin 

zamanında yapılması kurum olarak kalite çalışmalarını içselleştirmesi ve uygulaması, kalite 

için gerekli kültürün oluşmasında engel olan bu olumsuzlukları ortadan kaldırmıştır. 

Kurumumuzun ve Fakültemizin İç kalite güvencesi sistemine sahip olması, kurumun 

mali durumunun iyi oluşu, altyapıya, kaynaklara ve destek hizmetlerine kolay ulaşabilmesi 

kalite kültürünün oluşmasında diğer önemli etkenlerdir. 

 

TS. 5.5.2. Eğitim programını düzenli olarak gözden geçiren bir değerlendirme sistemine 

sahip olmalıdır 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ağız diş sağlığı hizmetleri 

için sağlık bakanlığı kalite sistemi içinde eğitim programını düzenli olarak gözden geçiren bir 

değerlendirme sistemine sahiptir. Aynı zamanda Süleyman Demirel Üniversitesi kalite sistemi 

içinde ve Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Süleyman 

Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi ile 

gerçekleştirmektedir. 

https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar/mevzuatlar-ve-ust-politika-belgeleri
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2009-2010-egitim-ogretim-yili-bologna-raporu-29072020.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2006-eua-oz-degerlendirme-raporu-29072020.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2006-eua-oz-degerlendirme-raporu-29072020.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar
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 Sağlık bakanlığı çerçevesinde yürütülen kalite sistemi içinde iç ve dış paydaşlarımıza 

düzenli olarak anketler uygulanır, eğitim çalışmaları yapılır ve dönemsel ya da yılsonunda üst 

yönetimle sonuçlar paylaşılır ve değerlendirilir. 

Ağız-diş sağlığı hizmetleri içinde dış paydaşlarımız hastalarımıza aylık iki anket 

uygulanmaktadır.  

1. Ayaktan hasta memnuniyeti anketi (bkz. TS. 5.5.2 EK No:11) 

2.Yatan hasta memnuniyeti anketi (bkz. TS.5.5.2 EK No:11) 

Yine Ağız-diş sağlığı hizmetleri içinde iç paydaşımız olan kurum personeline yılda bir 

kez çalışan memnuniyeti anketi uygulanmaktadır (bkz. TS.5.5.2 EK No:11). 

Ağız-diş sağlığı hizmetleri için yürütülen Sağlık bakanlığı kalite sistemi içinde eğitim 

planlamaları yıllık olarak hazırlanır. Hazırlanan eğitim planları yıl içinde bir takvim 

çerçevesinde gerçekleştirilir, her eğitimin sonunda katılımcılar eğitimi değerlendiren bir 

anketi doldurur. Yılsonunda eğitimler kalite komisyonunca değerlendirilir ve sonuçlar üst 

yönetime sunulur. Temel olarak Sağlık Bakanlığı Kalite Sistemi içinde zorunlu ve 

tekrarlanması gereken eğitimlerin yanı sıra kurumun ihtiyaçları ön görülerek eğitimler 

düzenlenir (bkz. TS. 5.5.2 EK No:12). 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Eğitim-Öğretim 

faaliyetleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (bkz. TS. 

5.5.2 EK No:13) ile Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönergesine (bkz. TS. 5.5.2 EK No:14) göre düzenlenmektedir. Eğitim-Öğretimin 

geliştirilmesi, düzenlemesi, yenilenmesi ve değişiklikler iki başlık altında 

gerçekleştirilmektedir. 

 

1. Program içi değişiklikler 

2. Program değişiklikleri (Program değişiklikleri TS. 5.5.3 başlığı altında 

aktarılacaktır) 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde program içi değişiklikler 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönergesinin18 maddesinin 2. bendine ve 20. maddenin 1. bendine göre gerçekleştirilir (bkz. 

TS. 5.5.2 Ek No:14). Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin akademik 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%2011
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%2011
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%2011
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%2012
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%2013
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.1%20ek%20no%2013
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.2%20ek%20no%2014
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.2%20ek%20no%2014
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takvimine göre her güz ve bahar döneminin başında, teorik, uygulamalı ve staj dersleri için ön 

görülen geliştirme, düzenleme, yenileme ve değişiklikler anabilim dalı kurul kararı ile Eğitim-

Öğretim Komisyonuna ilk on gün içinde iletilir (bkz. TS. 5.5.2 Ek No:23). Eğitim-Öğretim 

Komisyonunun yönetmelik ve yönerge çerçevesinde bu talep ve değişiklikler değerlendirilir 

ve fakülte kurulu ardından da fakülte yönetim kurulunun onayına sunulur. Kabul edilen 

değişiklikler ve talepler Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci bilgi sisteminden (OBS) ve 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin WEB sayfasından Öğrencilere 

duyurulur. 

Her öğrencimiz Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci bilgi sisteminden (OBS) 

derse ait sınav yükünü (kaç sınav, sınav türü, sınav tarihini ve yılsonu notuna katkısını) ile o 

dersin nasıl işleneceğini (görsellerini, kaynaklarını, haftalık ders izlencelerini, varsa 

videolarını ve ders işlenirken kullanabileceği tüm materyali) dersin uygulaması var ise 

(uygulamaya ait haftalık ders izlencelerini, yapmakla yükümlü olduğu pratik iş yükünü, 

uygulamaları gerçekleştirirken kullanacağı sarf malzeme ve araç gereci) şifresi ile giriş 

yaparak öğrenebilmektedir. 

Gerek Üniversitemizin gerekse Fakültemizin eğitim felsefesi gereği güncel verilerin, 

teknolojinin, sağlık hizmetlerinin sonuçlarının ve öğrenci mezunlarımızın dönütleri ışığında 

programlarımızı güncellemek ve çağa ayak uyduran dinamik eğitim süreçleri yönetebilmektir. 

Fakültemizde de eğitim programları bu felsefe ile her öğretim yılı başında ilgili ana bilim 

dallarının ve öğretim üyelerinin katkıları ile güncellenmektedir. 

Akreditasyon Koordinatörlüğü tarafından paydaş görüşünün görece eksik olması ve 

geri bildirim mekanizmalarından (sağlık hizmet sunumu, teknolojik gelişmelerden elde edilen 

dönütler ve öğrenci mezun geribildirimleri) biçimlendirilmemiş olarak elde edilen verilerle 

yürütülen bu sürecin akreditasyon ve kalite politikaları gereğince biçimlendirilmiş bir yapı 

kazandırılması gereği üzerine kalite ve akreditasyon süreçlerini yürüten Akreditasyon 

Koordinatörlüğü bir dizi çalışma yürütmüştür.  

Program değerlendirme aşamasında öğretim üyelerince sürdürülen öğretim üyesi- 

öğrenci etkileşimi yönünden ikili ilişkiler ve öğretim üyesi  ana bilim dalı özelinde 

yürütmekte olduğu karar mekanizmalarını daha biçimlendirilmiş bir yapıya oturtmak ve 

kurumsal eş duyumun sağlanması amacıyla iki önemli tavsiye kararı alarak Dekanlığımıza 

iletmiştir. Bu tavsiye kararları Fakülte Yönetim Kurulumuzca onaylamış ve bir “yönetim 

politikası” olarak yürürlüğe girmiştir (bkz. Bölüm 5.2.). Bu yönetim politikasının ışığında; 
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1. Akreditasyon koordinatörlüğü her eğitim yılı sonunda, öğrenciler, mezunlar, meslek 

odaları ve öğretim üyelerinden aldığı düzenli geri bildirimleri bir araya getirerek tüm 

öğretim üyelerinin ve paydaşların (temsilci) katıldığı bir çalıştay düzenleyecektir. 

Koordinatörlük, hazırladığı raporu paydaşlara sunacak ve eğitim programına yönelik 

düzenleme – geliştirme önerileri görüşülerek, bir sonraki eğitim yılı eğitim-öğretim 

programı için olası tavsiye kararları alınacaktır. Bu öneriler fakülte onay mercilerine 

sunulacaktır. Bu sürecin şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik ve öğrenci odaklı 

olmak konusunda önemli olduğunu düşünüyoruz (bkz. Bölüm 5.2.).   

2. Akreditasyon Koordinatörlüğü şeffaflık, hesap verebilirlik, iş tatminini geliştirme, etik 

kurallara uygunluk, kalite ve mükemmeliyeti yakalama ilkeleri çerçevesinde tüm 

akreditasyon çalışmalarını düzenli olarak değerlendirecek bir “kurum içi denetleme 

kurulu” oluşturulması yönünde bir tavsiye kararı alarak Dekanlığa iletmiştir. 

Dekanlığın uygun görmesi ile Fakülte Yönetim Kurulunda “Akreditasyon Program 

Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur. Akreditasyon-program değerlendirme kurulu 

üyeleri, objektif olabilme ölçütleri gözetilerek akreditasyon ve öz değerlendirme 

sürecinde komisyon - alt komisyonlarda  yer almamış öğretim üyeleri arasından 

belirlenmiştir. Yine objektif olabilme ölçütü gözetilerek, kurul üyesi öğretim 

üyelerinden biri üniversite içerisindeki başka bir fakülteden olacak şekilde 

belirlenmiştir. Kurulun temel hedefi, düzenli olarak her yıl program geliştirme 

çalışmalarını değerlendirmek ve hazırladığı raporu dekanlığa iletmektir. Program 

değerlendirme raporu tarafından hazırlanan ara değerlendirme raporları nihai kararları 

verilmeden önce yukarıda bahsi geçen çalıştay panel içinde veri sağlayacak ve elde 

edilen verilerin farklı paydaşlarca tartışılmasının ardından hazırlanan çözüm 

önerilerini içeren nihai raporunu dekanlığa iletecektir (bkz. Bölüm 5.2.).  

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite sistemi içinde Süleyman Demirel Üniversitesi 

tüm birimlerinde Eğitim-Öğretime dair yapılması gereken her kalite etkinliği gerçekleştirilir 

ve arşivlenir (bkz. https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar). Süleyman Demirel Üniversitesi 

bünyesinde rastgele örneklemler belirlenerek, öğrenci memnuniyet anketleri her yıl (bkz.  

https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar/ 2016,2017,2018 öğrenci anketleri) gerçekleştirilir, 

değerlendirilir ve raporlanır (bkz. TS. 5.5.2 EK No:15). Aynı şekilde akademik kadro, idari 

kadro ve şirket personeli için ayrı ayrı aynı yöntemle bu anketler uygulanır ve 

değerlendirilerek raporlanır (bkz.  https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar 2016,2017,2018 

anketleri). 

https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar/egitim-ve-ogretim-faaliyetleri
https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar%202016,2017,2018
https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar%202016,2017,2018
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Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite sistemi içinde İş dünyası danışma Kurulu ve 

Mezun Danışma Kurulu kurulmuş belirlenen takvim içinde toplantılarını gerçekleştirmektedir. 

Dış paydaşlarımız olarak gereksinimlerini ve eğitim öğretim için perspektiflerin 

belirlenmesinde katkılarını gerçekleştirmektedir (bkz. TS. 5.5.2 EK No:16). Süleyman 

Demirel Üniversitesi Kalite sistemi çerçevesinde mezunlarımızın sadece memnuniyeti anketle 

değerlendirilmemektedir aynı zamanda kariyer planlamaları ve istihdam durumları da 

izlenmekte ve değerlendirilmektedir (bkz. TS .5.5.2 EK No:17).   Süleyman Demirel 

Üniversitesi Mezunları dilerlerse, Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Merkezince 

gerçekleştirilen kariyer planlamasından yararlanabilmektedir. Olası İş imkanları, mezuniyet 

sonrası eğitim gereksinimleri, iş hayatındaki durumları düzenli olarak izlenmektedir.  

 

TS. 5.5.3. Eğitim programının geliştirilmesinde ve güncellenmesinde program 

sonuçlarını etkin bir şekilde kullanmalıdır. 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde program değişiklikleri, 

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11. maddesine (bkz. 

TS. 5.5.2 EK No:13) ile Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönergesinin 10. Maddesine (bkz. TS. 5.5.2 EK No:14) göre her yıl mayıs 

ayı sonuna kadar düzenlenmektedir. Eğitim-Öğretim Programına ait değişiklikler her yıl 

mayıs ayı sonuna kadar anabilim dallarında, eğitim-öğretim komisyonunda ve akademik 

kurullarda ve nihayetin de fakülte yönetim kurullarında tartışılır, olgunlaşır ve karara bağlanır. 

Akabinde öğrenci işleri daire başkanlığına iletilir ve senatonun takdirine sunulur.  Örneğin 2. 

Sınıf derslerinin yeniden düzenlenmesi (bkz. TS.5.5.3 EK No:18) dünya genelinde olduğu 

gibi Diş Hekimliğine uygun bir immünoloji dersinin oluşturulması maddeler bilgisi dersinin 

1. Sınıftan 3. Sınıfa alınması (bkz. TS. 5.5.3 EK No:19) ya da işleyişe ait gereksinimlerden 

doğan yönerge değişiklikleri (bkz. TS. 5.5.3 EK No:20) bu yolla gerçekleştirilmektedir. 

Fakültemizde her yılsonunda eğitim-öğretim komisyonunda eğitim-öğretim yılı tartışılır ve 

değerlendirilir. Ancak ne yazık ki bu değerlendirme belirli bir takvim-raporlama süreci ile 

sonlandırılmamaktadır. Genellikle sözlü olarak tartışılır ve tutanak altına alınmaz. Bu 

aşamadan sonra 2020 2021 yılında Akreditasyon koordinatörlüğü-program değerlendirme alt 

komisyonu çalışmaları ile bu sürecinde biçimlendirilmiş bir yapı kazanması sağlanacaktır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Sistemi içinde üniversite genelinde eğitim 

belirli bir takvim ve program çerçevesinde değerlendirilir ve çıkan sonuçların ışığında 
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düzenlemeler yapılır. Örneğin en güncel örneği 2020 mart ayında başlayan Covid19 pandemi 

sürecinde uzaktan eğitim anketlerle değerlendirilmiştir (bkz. TS. 5.5.3 EK No:21). Süleyman 

Demirel Üniversitesi Kalite Sisteminin bir alt komisyonu olan eğitim ve öğretimi izleme ve 

geliştirme komisyonu durumu değerlendirmiş, önerilerini oluşturmuş ve bir raporla senatoya 

sunmuştur (bkz. TS. 5.5.3 EK No:21). Senatoda tartışılan öneriler takdir görmüş ve uzaktan 

eğitim için 2020-2021 eğitim-öğretim yılında uygulamak üzere yürürlüğe girmiştir (bkz. TS. 

5.5.3 EK No:22). Aynı şekilde Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Merkezinin 

mezunlarımız ile yaptığı bir çalışma sonucunda, daha lisans eğitimi sırasında öğrencilerin 

mezuniyet sonrası kariyerlerini sağlıklı planlamaları ve hedeflerine daha kolay ulaşabilmeleri 

için bir planlama gerçekleştirmiş ve senatoya sunmuştur. Senato onayı ile Süleyman Demirel 

Üniversitesinin tüm eğitim birimlerinde “kariyer planlaması dersi” ortak zorunlu ders olarak 

1. Sınıflara verilmesi kararlaştırılmıştır (bkz. TS. 5.5.3 EK No:24). Süleyman Demirel 

Üniversitesi Kalite Sistemi içinde eğitim-öğretim değerlendirilmekte, değerlendirme sonuçları 

raporlanmakta ve sonuçlar değerlendirilerek uygulanabilir şekilde hayata geçirilmektedir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Sistemi, “KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ: 

PERSPEKTİF GELİŞTİRME” içeriğini benimsemiş, içselleştirmiş ve kurum işleyişinin bir 

parçası haline getirmiştir. 2006 yılından günümüze kadar gelen 5 yıllık stratejik planlar ve 

diğer süreçlerle kurum perspektifini belirlemek ve bu çerçevede kalite geliştirici faaliyetlerde 

bulunmak üniversitemizin ayrılmaz bir parçası durumuna gelmiştir. 2015’ te Süleyman 

Demirel Üniversitesi Kalite Sisteminin kurulması ile birlikte oluşan bu birikim bir modele 

kavuşturulmuş ve günümüz şartlarına uygun olarak planlama, uygulama, ardından ölçme ve 

değerlendirme sonucu elde edilen verilerin yeni uygulama modelleri oluşturmada 

kullanılmasına önem verilmiştir.   Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Sistemini oluşturan 

alt komisyonlar, kalite komisyonu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Birimlerinin 

genişletilmiş kalite üyelerinden oluşan geniş katılımlı bir topluluk her yıl “KALİTE 

GÜVENCESİ SİSTEMİ: PERSPEKTİF GELİŞTİRME” çalıştayı yapar ve çalışma sonunda 

bir rapor yayınlar. Bu rapor sonucuna göre üniversitemiz ileriye dönük kalite geliştirmeye 

perspektif belirleme önemli katkılar sağlanmış olunuyor (bkz. TS. 5.5.3 EK No:25). 
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TS. 5.5.4. Ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlılığını ve sonuca etkisini izlemeli, 

değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir. 

 

Ölçme değerlendirme uygulamalarına dair öğretim üyesi ve öğrenci başarı notları ve geri 

bildirimleri programların geliştirilmesi veya sürdürülmesine yönelik karar verilmesinde 

günümüzde fakültemizde kullanılan bir sistemdir. Genellikle ana bilim dalı veya öğretim 

üyesi tarafından verilen bu kararların, ölçme ve değerlendirme sonuçlarının ve analizlerinin 

Program değerlendirme çalışmaları kapsamında kullanması sonucunda 2020 2021 eğitim 

öğretim yılından itibaren bir komisyon tarafından yapılması planlanmıştır. 

Ayrıca ölçme araçlarının kullanımını destekleyecek bir diğer hususta Süleyman Demirel 

Üniversitesi Kalite Sistemi, “KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ: PERSPEKTİF 

GELİŞTİRME” süreci yukarıda anlatıldığı gibi etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemi 

kendi bünyemizde de geliştirmek için planlamalar oluşturulmuştur. Süleyman Demirel 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eksikleri olan Öğrenci ders-öğretim üyesi geri bildirim 

(bkz. TS. 5.3.5.3), sınav değerlendirme matrisi (bkz. TS. 5.3.5.6), dış paydaşlarımıza yönelik 

Isparta-Burdur Diş Hekimleri Odası ile ortak yürüttüğü Dış mezun geri bildirimi ve mezun 

öğrencileri geri bildirimi (bkz. TS. 5.3.5.2), Anabilim Dallarına özgü klinik staj 

değerlendirme anketi (bkz. TS. 5.3.5.8) ile planlamalarını gerçekleştirmiştir. Akademik 

takvimde yer alan açılışın ardından yine akademik takvim işleyişi içinde yukarda söz edilen 

uygulamalar gerçekleştirilerek işlevsellik kazanacaktır. 

Tüm bu süreci izleyecek eğitim- öğretim geri bildirimlerini değerlendirecek, 

gereksinimlerine göre yeni öneriler sunacak ve uygulamaları üst yönetime sunacak, Süleyman 

Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonunun üyelerinin 

tamamından oluşan bununla birlikte AKTS koordinatöründen oluşan ve Akreditasyon-eğitim 

programı komisyonundan başkan ve üyelerinden oluşan Eğitimde perspektif oluşturacak ve 

kaliteyi geliştirecek bir komisyon oluşturuldu (bkz. TS.5.5.4 EK No:26). Ayrıca Eğitimde 

kalite çalışmalarını değerlendirecek, bir üyesi Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

dışından olacak şekilde beş kişilik Akreditasyon-Program Değerlendirme Komisyonu 

oluşturulmuştur (bkz. TS.5.5.4 EK No:27). Akreditasyon-Program Değerlendirme Komisyonu 

oluşturan üyelerin hiçbiri herhangi bir kalite komisyonunda görev almayan Öğretim 

Üyelerinden seçilmiştir. Bu komisyon Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesinin her eğitim-öğretim yılı sonunda bütünleme sınavlarını takip eden 15 günlük süre 

zarfında o yılın tüm eğitimde kalite faaliyetlerini değerlendirir ve raporunu üst yönetme sunar. 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler
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SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.5.%20KALİTE%20GELİŞTİRME%20SÜRECİ/t.s.%205.5.2%20ek%20no%2026
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72 
 

TS. 5.5.5. Akademik Kadrosunu eğitsel performanslarını düzenli olarak takip eden, 

değerlendiren ve geliştiren süreçleri tanımlanmalı ve uygulanmalı. 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yeni başlayan akademisyen 

öncelikle Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oryantasyon eğitimini 

almakla yükümlüdür. Doktora Öğrencisi, Uzmanlık Öğrencisi, yeni öğretim üyesi olan ya da 

başka bir kurumdan Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine gelerek 

ataması yapılan öğretim üyeleri oryantasyon eğitimine tabi tutulur. Süleyman Demirel 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oryantasyon eğitimi Formatı çerçevesinde bu eğitimi 

Anabilim Dalı Başkanları göreve başlayan akademisyenlere verir (bkz. TS.5.5.5 EK No:32).  

Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde başlayan tüm aday memurlar görevlerine 

uygun olarak bir eğitim programından geçirilir. Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 

memuriyetine uygun olarak etik kurallar, iş alanı, görev yerinin diğer alanlarla olan ilişkisi, 

irdeleme, düşünme karar verme, stres ve stres yönetimi ile ilgili bir dizi eğitim alır (bkz. 

TS.5.5.5 EK No:28). Ayrıca aday memur hazırlayıcı ve tamamlayıcı eğitimleri almak 

zorundadır (bkz. TS.5.5.5 EK No:28).  

Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerin bir bölümü 

zorunlu eğitimlerdir. Akademik kadro ve idari kadro için ayrı ayrı ya da tüm personele bu 

eğitimler planlanır, online ya da yüz yüze olarak planlanan eğitimler gerçekleştirilir. Örneğin 

en son olarak eğitim-öğretim ile ilgi olarak öğrenci bilgi sistemi (OBS) için 4 aşamalı bir 

eğitim planlaması yapıldı ve gerçekleştirildi. Bu eğitim çerçevesinde Süleyman Demirel 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde bilgi sisteminin güncellenmesi, yeni modüllerin 

tanıtımı ve işlevi, eğitim çıktılarının derslere yansıması hakkında, eğitimden sorumlu dekan 

yardımcısı, eğitim-öğretim komisyonunun tamamı, AKTS koordinatörü eğitim almışlardır 

(bkz. TS.5.5.3 EK No:29). Bir başka örnekte üniversite personelinin aldığı bilişim farkındalığı 

eğitimidir (bkz. TS.5.5.3 EK No:30).  

Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde kişilerin isteğine bağlı olarak 

gerçekleştirilen eğitimler de gerçekleştirilmektedir. Bu eğitim etkinlikleri Uzaktan Algılama 

Araştırma ve Uygulama Merkezi (bkz. https://uacbs.sdu.edu.tr/) tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi eğitim etkinliklerini 

hazırlar ve Süleyman Demirel Üniversitesi web sayfasında bildirir. Katılımcılar belirlenen 

gün ve saatte online olarak eğitime katılır (bkz. TS.5.5.5 EK No:31). 
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https://uacbs.sdu.edu.tr/
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Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hem akademisyenliğe yeni 

başlayan hem de çalışmakta olan Öğretim Üyeleri ile öğretim Görevlileri için bir eğitim 

programı planlaması öngörmekte ve en geç bir yıl içinde tüm eğiticilerin bu programdan 

geçirilmesine karar vermiştir. Eğiticileri öncelikle Eğitici eğitimi temel eğitimlerinden 

geçirilmesi ve akreditasyon komitesinin hazırlayacağı eğitim programından geçmesi 

öngörülmektedir (bkz. TS.5.5.5 EK No:33). 

 

GS. 5.1. Dış Değerlendirme Yöntem ve Süreçleri Kullanıyor Olmalıdır 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yürütmek olduğu iki kalite 

sürecinde de dış değerlendirme süreçlerine dahil olmaktadır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dış değerlendirme Raporları: 

 

2018 Sağlık Bakanlığı Dış Değerlendirme Raporu (bkz. TS.5.5.1 EK No:10) 

2014Saglık Bakanlığı Dış Değerlendirme Raporu 

Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite sistemi 2015, 2016 ve 2017 yılında dış 

değerlendirme sürecinden geçmiştir (bkz. TS.5.5.1 EK No:9). 

Süleyman Demirel Üniversitesi Dış değerlendirme Raporları: 

2017 Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal Geri Bildirim Raporu 

2016 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinin Genel Değerlendirmesi 

2015 Yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarının (KİDR) Değerlendirilmesi 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim programı ile ilgili 

sürdürme, geliştirme ve değiştirme kararlarını almıştır. Bu kararların nasıl hangi tarihte 

uygulanacağı bölüm 5.2 eğitim programının yapısı ve içeriği ile bölüm 5.3. öğrencilerin 

değerlendirilmesi bölümünde aktarılmaktadır. 
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TS. 6 AKADEMİK VE İDARİ KADRO  

 

Temel Standart 6.1. Akademik personel sayısı ve dağılımı açısından eğitim, araştırma ve 

ağız diş sağlığı hizmetlerini karşılayacak yeterliliğe sahip olmalıdır. 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi personel sayısı ve 

dağılımı açısından eğitim, araştırma ve ağız diş sağlığı hizmetlerini karşılayacak yeterliliğe 

sahiptir. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Endodonti, Ortodonti, 

Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi olmak üzere sekiz 

farklı disiplinde görev yapan toplamda 36 Öğretim Üyesi yer almaktadır (bkz. 

https://dishek.sdu.edu.tr/tr/akademik-kadro).  

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Kadro Yapısı 

 

Bölümü Profesör Doçent 
Doktora Öğretim 

Üyesi 

Öğretim 

Görevlisi 
Toplam 

Klinik Diş 

Hakimliği 
13 9 13 1 36 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademik kadrosu ile yüksek 

öğretim kurumunun Diş Hekimliğinde hem lisans programı için hem de doktora programı için 

gerekli akademik kadro şartını sağlamaktadır. Akademik kadro politikası fakülte eğitim 

yapısı, yükü, öğretim üyesi öğrenci oranı ve sağlık hizmet yükünü gözeten kriterler 

çerçevesinde öğretim elemanı sayısı, yaş ve kıdem durumları ve gereksinimi karşılama 

durumu dikkate alınarak belirlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

https://dishek.sdu.edu.tr/tr/akademik-kadro
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Akademik kadronun ilgili disiplinlere göre dağılımı 

 

Klinik Diş 

Hakimliği 
Profesör Doçent 

Doktora 

Öğretim 

Üyesi 

Öğretim 

Görevlisi 
Toplam 

K 

A 

D 

I 

N 

E 

R 

K 

E 

K 

Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi 

Anabilim Dalı 

0 2 1 1 4 4 
- 

 

Periodontoloji 

Anabilim Dalı 
4 - - - 4 4 - 

Endodonti 

Anabilim Dalı 
3 - - - 3 2 1 

Restoratif Diş 

Tedavisi 

Anabilim Dalı 

- 1 4 - 5 2 3 

Ortodonti 

Anabilim Dalı 
- 1 2 - 3 2 1 

Protetik Diş 

Tedavisi 

Anabilim Dalı 

2 2 2 - 6 2 4 

Pedodonti 

Anabilim Dalı 
2 - 2 - 4 4 - 

Ağız, Diş ve Çene 

Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

2 3 2 - 7 4 3 

 

Diş Hekimliği Fakültesi Kurum Organizasyon Şeması, Diş Hekimliği Fakültesi 

akreditasyon komitesi Süleyman Demirel Üniversitesi organizasyon şemaları kurum 

kayıtlarında mevcuttur (bkz. Bölüm 5. TS.6.1. Ek No: 1) 

İş yükü analizi kapsamında öğretim üyesine ait teorik ve klinik uygulama belgeleri 

şemaları kurum kayıtlarında mevcuttur. Ortalama her öğretim üyesi için, haftalık 4 saat 

doktora, 4 saat uzmanlık dersi olmak üzere, 4-6 saatlik lisans teorik ders, 8-16 saat klinik veya 

uygulama dersi bulunmaktadır (bkz. Bölüm 5. TS.6.1. Ek No: 2). 
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Akademik atama süreçleri 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu tarafından belirlenen 

kriterler çerçevesinde, SDÜ Senatosu tarafından belirlenen Akademik Yükseltilme ve Atanma 

Kriterleri kapsamında gerçekleştirilmektedir (bkz. Bölüm 5. TS.6.1. Ek No: 3). 

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesörlüğe başvurma, atanma ve yükseltilmelerde, 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerde istenen şartların 

yanı sıra, Süleyman Demirel Üniversitesinde bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik 

olarak, bilim disiplinleri arasında farklılıkları da göz önünde bulunduran objektif ve 

denetlenebilir nitelikte ek şartlar ile puanlama, değerlendirme ve uygulama esasları uygulanır. 

Fakültemiz akademik kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma ve Yükselme Kriterlerine İlişkin Yönergesi hükümlerince 

yapılır  (bkz. Bölüm 5. TS.6.1. Ek No: 4).  

1-Üniversitenin ilgili birimlerinde ihtiyaç bulunan öğretim üyesi kadroları Rektörlük 

tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde ilan edilir (bkz. Bölüm 5. TS.6.1. Ek No: 

5). 

2-İlan edilen kadrolara başvuracak adaylardan, doktor öğretim, üyesi kadrolarına 

başvuranlar özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dosyayı Dekanlığa, doçentlik ve 

profesörlük kadrosuna başvuranlar ise Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim ederler. 

Başvuru dosyaları jürilere gönderilir (bkz. Bölüm 5. TS.6.1. Ek No: 6). 

3- Profesörlük ve Doçentlik kadroları için Rektör dosya inceleme sonuçlarına 

dayanarak, üniversite yönetim kurulunun gerekçeli görüşünü de aldıktan sonra atama 

hakkındaki kararını verir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, Dekan yazılı görüşlerin alınmasından sonra ilk 

yönetim kurulu toplantısında aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya 

birden fazla adayın başvurması halinde yönetim kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir. 

Dekan veya ilgili müdür kanaat ve önerilerini rektöre sunar. Rektör atamanın yapılıp 

yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi 

akademik kadro atama süreçlerine ilişkin tutanak örneği  (bkz. Bölüm 5. TS.6.1. Ek No: 7) . 

SDÜ Akademik Yükseltme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu tarafından 

düzenlenen tutanak örneği  (bkz. Bölüm 5. TS.6.1. Ek No: 8) . 

 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/5.6.1%20Ek%20No%203
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/5.6.1%20Ek%20No%204
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/TS%205.6.1%20Ek%20No%205
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/TS%205.6.1%20Ek%20No%205
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/5.6.1%20ek%20No%206
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/5.6.1%20Ek%20No%207
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/5.6.1%20Ek%20No%208
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TS. 6.2. Stratejik planlamasında yer alan gelişim ve değişimini sağlayacak şekilde, 

gerçekçi ve uzun dönemli bir kadro planlamasına sahip olmalıdır. 

 

2005 yılında gerçekleştirilen “SDÜ I. Stratejik Planlama Çalıştayı” ile temelleri 

oluşturulan SDÜ stratejik planları beş yıllık periyodlarla, kalite gelişim süreçlerini 

destekleyen parametreler doğrultusunda yenilenmektedir.  Ana unsurları gerçekçilik, kalite, 

huzur, ilham ve sürdürülebilirlik olan 2016-2020 stratejik planı “ilham veren ve çözüm ortağı 

üniversite” ilkesi doğrultusunda ilerlemektedir (bkz. 

https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2016-2020-stratejik-plani-

29072020.pdf.) 

  Bu bağlamda fakültemiz, eğitim araştırma ve sağlık hizmeti sunumunun niteliğini 

geliştirecek stratejileri gerçekçi ve uzun dönemli bir kadro planlaması doğrultusunda 

hedeflemektedir. Özgün eksenleri, misyonu ve vizyonu doğrultusunda önümüzdeki gelecek 5 

yıl içinde stratejik hedeflerini gerçekleştirmek üzere planlarını oluşturan Üniversitemiz Eğitim 

Kalite Politikası, fakülte olarak hedeflediğimiz belirteçlere ulaşmamıza da öncülük 

etmektedir. ‘Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının 

Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’ çerçevesinde Fakültemiz Anabilim 

Dallarının norm dışı kadro talepleri ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararları, Bölüm Kurulu 

Kararı ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı (bkz. Bölüm 5. TS.6.2. Ek No: 9). SDÜ Diş 

Hekimliği Fakültesi 2016 yılından günümüze kadar tüm faaliyetlerini ve planlamalarını her 

yıl bazında gerçekleştirerek ve oluşma oranlarını saptayarak SDÜ Kalite güvence sistemine 

dâhil eder. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu (bkz. Bölüm 5. 

TS.6.2. Ek No: 10). 

 

TS. 6.3. Öğretim elemanlarının araştırma ve hizmet yüklerini eğitim süreçlerini göz 

önüne alarak belirleyen bir politika oluşturmuş ve yayınlamış olmalıdır 

 

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi kalite politikası doğrultusunda Eğitim Kalite Politikası 

oluşturmuştur. Bu politika gereği, akademik kadronun eğitim programındaki görev ve 

sorumlulukları çalışma alanları ve akademik düzeylerine göre belirlenmektedir. 

Kurumumuzun vizyonu üst yönetim ve kalite birimi tarafından belirlenir ve kamuoyuna 

kurum içinde belli yerlere asılı bilgilendirme afişleri ve web sitesi üzerinden duyurulur 

(https://dishek.sdu.edu.tr/tr/kurumsal/misyon-ve-vizyon) 

https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2016-2020-stratejik-plani-29072020.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2016-2020-stratejik-plani-29072020.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/5.6.2%20Ek%20No%209
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/5.6.2%20Ek%20No%2010
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/5.6.2%20Ek%20No%2010
https://dishek.sdu.edu.tr/tr/kurumsal/misyon-ve-vizyon-11509s.html
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DEĞERLERİ 

SDÜ; 

 Adil olmayı, 

 Şeffaflığı, 

 Hesap verebilirliği, 

 Katılımcı olmayı, 

 Disiplinler arası bilimsel yaklaşımı, 

 Mükemmelliği, 

 Üretkenliği, 

 Yenilikçiliği, 

 Yaratıcı düşünmeyi, 

 Akademik özgürlüğü, 

 Düşünce ve ifade özgürlüğünü, 

 Etik kurallara uygunluğu, 

 Kaliteyi, 

 Öğrenci odaklılığı, 

 Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı, 

 Geleceğe ışık tutmayı ve 

 İş tatminini geliştirmeyi temel ilkeleri olarak benimsemiştir. 

KALİTE POLİTİKASI  

En iyiyi yakalama arzusuyla her yapılanın bir öncekinden daha iyi olmasına çalışarak, 

evrensel ölçekte bilgi, teknoloji, hizmet üreterek ilham ve yön vermeyi hedeflemiş Süleyman 

Demirel Üniversitesi; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma katkı verecek 

şekilde  

•daha iyi eğitim öğretim sunabilecek kültürü yaratmayı,  
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•daha iyi araştırma ortamı oluşturmayı,  

•daha iyi süreçlerle yönetimsel etkinliği artırmayı Kalite Politikası olarak esas alır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi esas aldığı amaçları gerçekleştirebilmek için özgün bir kalite 

güvence sistemi benimsemiştir. İkili bir yaklaşımla yapılandırılan kalite güvence sisteminin 

temeli, klasik kamu yönetiminde benimsenen bürokrasi yaklaşımının yerine daha kapsayıcı 

bir çalışma ortamı yaratan sistem yaklaşımı çerçevesinde şekillendirilmiştir. Bu temelin ilk 

parçasında üniversitenin senatosuna hesap veren Üniversite Kalite Komisyonu, alt birimlerde 

birim kurullarına hesap veren birim kalite komisyonları ile senatoya danışmanlık yapan 

danışma kurulları kurulmuştur. İkinci parçasında üniversitenin yönetim kuruluna hem hesap 

veren hem de izleme yaparak yönetim kurulunu yönlendirecek eğitim öğretim, araştırma ve 

yönetim sistemi baz alınarak üç ana izleme ve yönlendirme komisyonu kurulmuştur. Kalite 

güvence sisteminin etkin, etkili, verimli çalışabilmesi ve üniversitenin orta uzun dönem 

hedefleri ile bağdaşabilmesi için stratejik planının da izlenerek sistemin tekrar kurgulanması 

gerekliliği inancıyla yönetim kuruluna hesap verecek stratejik plan izleme ve yönlendirme 

komisyonu adıyla dördüncü bir komisyon kurulmuştur. Sistemin bütünlüğünün 

sağlanabilmesi ve etkileşimin sağlıklı olması için Üniversite Kalite Komisyonundan İzleme 

ve Yönlendirme Komisyonlarının her birine ikişer üye görevlendirilmiştir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Sistemi çerçevesinde kalite geliştirme ve 

iyileştirme faaliyetleri gereği, öz değerlendirmeler, öz değerlendirme sonucu oluşan raporlar 

ve bu raporların sonuçları ile oluşturulan vizyon, kalite geliştirme faaliyetleri ile kurum kalite 

kültürünün içselleştirilmesi titizlikle devam etmektedir (bkz. Bölüm 5. TS.6.3. Ek No: 11). 

 

TS. 6.4. Öğretim elemanı seçimi, ataması ve akademik yükseltmeler için akademik 

liyakati ve yetkinliği gözeten fırsat eşitliği sağlayan ölçütleri belirlemiş ve yayınlamış 

olmalıdır. 

 

Öğretim elemanı seçimi, ataması ve akademik yükseltmeler, Eğitim Kalite 

Politikamızın temelini oluşturan etik ve akademik etik kurallar esas alınarak uygulanmaktadır 

(bkz. Bölüm 5. TS.6.4. Ek No: 12) . Süleyman Demirel Üniversitesinin tüm birimlerindeki 

akademik ve idari personel 2547 Sayılı YÖK Kanunu-Mevzuatı kapsamında görev 

yapmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi içinde belirlenmiş ve 

yayınlanmış etik ilkeler çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirir (bkz. Bölüm 5. 

TS.6.4. Ek No: 12) . 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/5.6.3%20Ek%20No%2011
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/5.6.4%20Ek%20No%2012
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/5.6.4%20Ek%20No%2012
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/5.6.4%20Ek%20No%2012
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TS. 6.5. Akademik ve idari personelin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlamalı ve 

yazılı olarak duyurulmalıdır. 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, akademik ve idari personelin 

görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı ve yazılı olarak kayıt altına alındığı 

dokümanlar Sağlık Bakanlığı çerçevesinde yürütülen kalite sistemi arşivinde saklanmaktadır. 

Kişilerin görev ve sorumluluklarına özel olarak hazırlanmıştır. Örneğin Süleyman Demirel 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanın, görev, yetki ve sorumluluklarından kurumda 

çalışan hemşire, eczacı ve benzerleri gibi tüm görev sorumlulukları ayrı ayrı tanımlanmıştır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, akademik ve idari personelin görev, 

yetki ve sorumluluklarını gösterir dokümanlar yine Süleyman Demirel Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi internet sayfasında yayınlanmaktadır. Ayrıca Süleyman Demirel 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Personel Bürosu, talep edildiğinde isteyen herkese bu 

belgeleri vermektedir. Görev, yetki ve sorumlulukları tanımlayan dokümanlar belli zaman 

dilimlerinde gözden geçirilerek yenilenirler (bkz. Bölüm 5. TS.6.5. Ek No: 13). 

 

TS. 6.6. Akademik kadrosunun eğitici gelişim programlarına katılımını teşvik etmeli, 

finansal ve idari destek sağlamalıdır. 

 

Bu amaca yönelik olarak fakültemiz, kalite eğitim politikası doğrultusunda eğitici 

gelişim programları düzenlemekte, akademik kadrosunun ulusal ve uluslararası kongrelere 

katılımını desteklemektedir.  

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, kongre, sempozyum vb. gibi 

akademik programlar ile eğiticilerin eğitimi konulu etkinliklere katılımcıların katılmasını 

teşvik etmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademik 

personeli, alınmış prensip kararı ile katılacakları etkinlik tarihine en fazla on beş kala 

görevlendirme talep formu (bkz. Bölüm 5. TS.6.6. Ek No: 14) doldurarak dekanlığa iletmeleri 

yeterli olur (bkz. Bölüm 5. TS.6.6. Ek No: 15).  

Süleyman Demirel Üniversitesi (bkz. Bölüm 5. TS.6.6. Ek No: 16) ve Süleyman 

Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (bkz. Bölüm 5. TS.6.6. Ek No: 17) bünyesinde 

ücretsiz eğitici gelişim programlarına oluşturulmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/5.6.5%20Ek%20No%2013
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/TS.%205.6.6%20Ek%20No%2014
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/TS.%205.6.6%20Ek%20No%2015
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/TS.%205.6.6%20Ek%20No%2016
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/TS.%205.6.6%20Ek%20No%2017
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Hekimliği Fakültesi akademik personeli sadece kayıt yaptırarak bu programlara dâhil olup 

etkinliklerdeki eğimleri alabilme olanağına sahiptirler. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademik personeli, 2547 

Sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 33. ve 39. maddelerinde belirlenmiş, yolluk-yevmiye ve 

harcırahları, akademik programlara katılma talebinde bulunduğunda almaya hak kazanır. 

Yolluk-yevmiye ve harcırahlar, etkinlik öncesinde avans olarak ya da sonrasında Demirel 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademik personelinin beyan ettiği hesap numarasına 

aktarılır (bkz. Bölüm 5. TS.6.6. Ek No: 15).  

Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personeli ayrıca Süleyman Demirel 

Üniversitesi BAP-Performans Sistemi ile de finanse edilir. Akademisyenler her yıl makale, 

kitap, patent vb. gibi yayın ve akademik faaliyetler sonucu ürettikleri performans karşılığında 

bir puan elde ederler, bu puan karşılığı belirli bir harcama bütçesi almaya hak kazanırlar. 

Akademik personel yine bu bütçeyi akademik faaliyetler ve gereksinimlerde kullanma koşulu 

(faturalandırmak kaydı ile) altında dilediğince harcamaya yetkilidir (bkz. Bölüm 5. TS.6.6. Ek 

No: 15). 

Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personeli ayrıca bireysel araştırma 

projelerinde ile TÜBİTAK Projelerinden, eğitici gelişim programlarına katılım ile ilgili 

harcamaları, proje bütçesinde harcama kalemi olarak gösterebilirler (bkz. Bölüm 5. TS.6.6. Ek 

No: 15). Dolayısıyla Süleyman Demirel Üniversitesinde Akademik Kadronun, eğitici gelişim 

programlarına katılımını teşvik edecek, finansal ve idari destek sağlamak adına tüm altyapı ve 

kaynak aktarımı oluşturulmuş durumdadır.  

 

TS. 6.7. Akademik kadrosunun sürekli mesleki geliştirme (SMG) ye yönelik etkinliklere 

katılmalarını teşvik etmeli, kurumsal çerçevede idari ve finansal destek sağlamalıdır. 

 

Sürekli mesleki geliştirmeye (SMG) yönelik etkinlikler kalite gelişim sürecimizin 

önemli bir bileşeni olarak görülmekte ve fakültemiz öğretim elemanlarının SMG ye yönelik 

etkinliklere katılımı teşvik edilmektedir. Bölüm 5 temel standart 6.6 alt başlığında yukarda 

aktarılan tüm alt yapılar, finansal kaynaklar ve idari izinler sürekli mesleki gelişim içinde 

koşullara bağlı kalınarak Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akademik 

Kadrosu tarafından kullanılabilir. 

 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/TS.%205.6.6%20Ek%20No%2015
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/TS.%205.6.6%20Ek%20No%2015
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/TS.%205.6.6%20Ek%20No%2015
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/TS.%205.6.6%20Ek%20No%2015
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/TS.%205.6.6%20Ek%20No%2015
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GS. 6.1. Eğitim yönetiminde görev alabilmek için belirli eğitim programlarına katılım 

koşulunu bir ölçüt olarak kullanmalıdır. 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Kadrosunun, 

eğitim yönetiminde görev alabilmeleri için belirli eğitim programları planlanmakta ve bu 

eğitim programının eğitim yönetiminde görev alabilmeleri için bir koşul ve ölçüt olarak kabul 

edilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi karar verici mercilerine bir 

öneri olarak sunulması planlanmaktadır. 

 

GS. 6.2. Eğitici eğitimi programlarının etkinliğini değerlendirmelidir. 

 

Eğitici eğitimi programları ve SMG etkinliklerine ilişkin etki ve etkinlik 

değerlendirme çalışmaları Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

akreditasyon komisyonu gündemindedir. Eğitici eğitimi programlarının etkinliğini, hem 

etkinlik sonrası kazanımları olarak katılımcılara uygulanacak anketlerle hem de eğitici eğitimi 

programı sonrasında yılsonlarında yapılacak çalıştaylarda yıllara göre gelişimi izlenerek 

eğitim programlarına olan olumlu katkısı değerlendirilerek raporlanacaktır. Süleyman 

Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akreditasyon komisyonu, eğiticilerin eğitim 

programının akademik kadro üzerinde motivasyon ve olumlu geri dönüş oluşturacağı 

öngörüsünü benimsemiştir.  

Her ne kadar Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tabanlı bir 

ölçme değerlendirme planlanmış olsa Süleyman Demirel Üniversitesi tabanlı eğitimlerin ve 

eğiticilerin değerlendirildiği çalışmalar, yıllara göre belirlenmiş ve yayınlanmıştır.  

(bkz.https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/ogretim-elemani-ve-ders-

degerlendirme-anketi-27082020.pdf) 

 

GS. 6.3. Akademik ve idari kadrolarının acil durum yönetimi, hasta-hekim hakları ve 

güvenliği konusundaki yeterliliklerini sürekli olarak destekleyen kurumsal bir politikası 

bulunmalıdır. 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Bakanlığı Kalite 

Sistemi Bünyesinde;  

https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/ogretim-elemani-ve-ders-degerlendirme-anketi-27082020.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/ogretim-elemani-ve-ders-degerlendirme-anketi-27082020.pdf
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Akademik ve idari kadrolarının acil durum yönetimi, 

 Acil durum ve afet yönetim kod ekipleri 

 Acil durum ve afet yönetimi sırasında kod ekiplerinin görev tanımları 

 Acil durum ve afet yönetimi sırasında kod ekiplerinin uygulama talimatları 

 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastane Afet Planı 

prosedürü (bkz. Bölüm 5. G.S.6.3. Ek No: 18) 

 Hasta-hekim hakları ve güvenliği, güvence altına alınmıştır (bkz. Bölüm 5. GS. 

6.3. Ek No: 19). 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Bakanlığı Kalite 

Sistemi üzerinden hasta ve çalışan güvenliği, acil afet yönetimi tanımlanmış, gerekli yolaklar 

oluşturulmuş ve bu çerçevede eğitimleri verilmiştir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Bakanlığı Kalite 

Sistemi gereği, Akademik ve idari kadrolarının acil durum yönetimi, Hasta-hekim hakları ve 

güvenliği eğitimleri zorunlu ve her yıl tekrarlanmak zorundadır alınmıştır (bkz. Bölüm 5. GS. 

6.3. Ek No:20).  

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/GS.%205.6.6.3%20Ek%20No%2018
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/GS.%205.6.3%20Ek%20No%2019
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/GS.%205.6.3%20Ek%20No%2019
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/GS.%205.6.3%20Ek%20No%2020
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.6.%20TEMEL%20STANDART%20AKADEMİK%20VE%20İDARİ%20KADRO/5.6.%20Ekler/GS.%205.6.3%20Ek%20No%2020
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TS. 5.7. EĞİTSEL KAYNAK VE OLANAKLAR 

 

TS. 5.7.1.1 Eğitim etkinliklerinin yapılabilmesi için amfi, derslik, seminer odası, öğrenci 

laboratuvarları sağlanmış olmalıdır. 

 

 Adet Birim m
2
 Toplam m

2
 

Amfi (TS.5.7.1.1 Ek No:1) 4 180 720 

Preklinik laboratuvarı (TS.5.7.1.1 Ek No: 2) 3 172 516 

Dental simülasyon laboratuvarı (TS.5.7.1.1 Ek No: 

3) 2 185 370 

Okuma salonu (TS.5.7.1.1 Ek No: 4) 1 114 114 

Seminer salonu (TS.5.7.1.1 Ek No: 5) 3 46 138 

Seminer salonu 1 109 109 

Konferans salonu (TS.5.7.1.1 Ek No: 6) 1 214 214 

Yemekhane (TS.5.7.1.1 Ek No: 7) 1 160 160 

Kantin (TS.5.7.1.1 Ek No: 8) 1 300 300 

Kantin açık alan 1 300 300 

 

Tabloda belirtilen alt yapı olanakları SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci eğitim 

ve sosyal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bulunmaktadır (TS.5.7.1.1 Ek No: 9: Fakülte planı 

  mimari proje basılı olarak ek dosyasında yer almaktadır. Dijital plan ancak mimari 

uygulamalar ile görüntülenebilmektedir). 

 

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri Fakülte binası dışında fakat kampüs sınırları 

içinde olan Fakülte binasına 150 m uzaklıkta bulunan SDÜ Yaşam Merkezinde (TS.5.7.1.1 

Ek No: 10) kafe, market, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Amfi tiyatroda (TS.5.7.1.1 

Ek No: 11) yapılan konser, toplantı tiyatro gibi etkinliklere de fakültemiz öğrencileri 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1%20Ek%20No1.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No2.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No3.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No3.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No4.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No5.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No6.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No7.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No8.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No9.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No10.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No10.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No11.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No11.pdf
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katılmaktadırlar. Ayrıca Fakülte öğrencileri merkezi kütüphanenin tüm olanaklarından 

faydalanmaktadırlar (http://library.sdu.edu.tr/). 

 

TS. 5.7.1.2. Öğrenciler için çalışma alanları (kütüphane vb.) ve sosyal alanları sağlamış 

olmalıdır. 

 

 Adet Birim m
2
 Toplam m

2
 

Okuma salonu (TS.5.7.1.1 Ek No: 4) 1 114 114 

Seminer salonu (TS.5.7.1.1 Ek No: 5) 3 46 138 

Seminer salonu  1 109 109 

Konferans salonu (TS.5.7.1.1 Ek No: 6) 1 214 214 

Yemekhane (TS.5.7.1.1 Ek No: 7) 1 160 160 

Kantin (TS.5.7.1.1 Ek No: 8) 1 300 300 

Kantin açık alan  1 300 300 

 

Tabloda belirtilen fiziksel mekanlar SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci eğitim ve 

sosyal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bulunmaktadır (TS.5.7.1.1 Ek No: 9: Fakülte mimari 

planı). 

 

TS. 5.7.1.3. Öğrencilerin klinik yeterlilikleri ve yetkinliklerini sağlamaya yönelik yeterli 

hasta sayısı ve çeşitliliğine sahip klinik eğitim ortamları sağlamış olmalıdır. 

 

Fakültemizde öğrenciler tarafından 8 farklı anabilim dalında gerçekleştirilen klinik 

uygulamalarda farklı tedavi prosedürleri ve tekniklerin öğrenilmesi açısından, uygulamalar 

çeşitlilik göstermektedir (TS.5.7.1.1 Ek No 12: staj karneleri; TS.5.7.1.1 Ek No 13: 2019 yılı 

yıllık hasta işlem dökümü) 

Öğrencilere hem öğretim elemanları gözetiminde hem de bireysel olarak hasta tedavi 

olanakları sağlamak için yeterli sayıda ünit sağlanmıştır (Ek 9: Fakülte mimari plan) 

http://library.sdu.edu.tr/
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No4.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No5.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No6.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No7.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No8.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No9.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No12.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No13.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No9.pdf
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TS. 5.7.1.4. Ulusal uluslararası öğrenci değişimi konusunda diğer fakülteler ile ortaklık 

kurmuş olmalıdır. 

 

Fakültemizde Erasmus, Mevlâna ve Farabi programları uygulanmakta ve lisans ve 

lisansüstü düzeyde öğrenci değişimleri gerçekleştirilmektedir (TS.5.7.1.1 Ek No:14: Erasmus, 

Mevlana ve Farabi programları evrakları) 

(https://erasmus.sdu.edu.tr) 

(https://farabi.sdu.edu.tr) 

(https://mevlana.sdu.edu.tr) 

 

TS. 5.7.1.5. Öğrencilerini ulusal  uluslararası öğrenci değişimi konusunda bilgilendirmiş 

olmalıdır. 

 

Fakültemizde Erasmus, Mevlana ve Farabi programları uygulanmakta ve lisans ve 

lisansüstü düzeyde öğrenci değişimleri gerçekleştirilmektedir (TS.5.7.1.1 Ek No:14: Erasmus, 

Mevlana ve Farabi programları evrakları) 

(https://erasmus.sdu.edu.tr) 

(https://farabi.sdu.edu.tr) 

(https://mevlana.sdu.edu.tr) 

 

TS. 5.7.1.6. Engelli öğrencilerin erişimlerini ve eğitim ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde 

gerekli düzenlemeleri sağlamış olmalıdır. 

 

Diş Hekimliği Fakültesine kayıt için sağlık kurulu raporu gerekliliği şartı mevcuttur. 

Ayrıca tüm fakülte binası engellilerin erişimine uygun olarak yapılandırılmıştır (Ek 

15-18 Engelli erişim fotoğrafları);  

TS.5.7.1.1 Ek No:15: Engelli rampası 

TS.5.7.1.1 Ek No: 16: Engelli erişimine uygun asansör 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No14.pdf
https://erasmus.sdu.edu.tr/
https://farabi.sdu.edu.tr/
https://mevlana.sdu.edu.tr/
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No14.pdf
https://erasmus.sdu.edu.tr/
https://farabi.sdu.edu.tr/
https://mevlana.sdu.edu.tr/
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No15.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No16.pdf
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TS.5.7.1.1 Ek No: 17: Engelli erişimine uygun amfi 

TS.5.7.1.1 Ek No: 18: Engelli erişimine uygun WC 

 

GS. 5.7.1.1. Eğitim programının mümkün olan en erken döneminden itibaren 

öğrencinin hasta ile temasına fırsat sunmalıdır. 

 

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri 3. Sınıf Bahar Yarıyılı itibariyle klinikte 

gözlemci olarak eğitimlerini gerçekleştirmektedirler (TS.5.7.1.1 Ek No: 19: 3. Sınıf Klinik 

Gözlem Programı). 4 sınıfta öğretim elemanları gözetiminde hasta tedavi ederken 5. Sınıfta 

klinik stajlarını gerçekleştirmektedirler. 

 

GS. 5.7.1.2. Simüle standardize hasta ile eğitim olanakları sağlamış olmalıdır. 

 

Preklinik öğrencileri dental simülasyon laboratuvarında klinik öncesi eğitim alarak 

farklı klinik uygulamaların klinik öncesi eğitimlerini gerçekleştirmektedirler (Ek 3: Dental 

simülasyon laboratuvarı fotoğrafları).  

 

 

GS. 5.7.1.3. Öğrenciler için bilimsel araştırma yapmaya yönelik eğitimi, gerekli alt yapı 

ve olanakları sağlamış olmalıdır. 

 

Fakültemiz araştırma laboratuvarında yapılacak bilimsel çalışmalar için gerekli alt 

yapı mevcuttur. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (YETEM) tüm akademisyen ve Öğrencilere yapılan bilimsel 

araştırmalarda yeterli alt yapıyı sağlamaktadır (TS.5.7.1.1 Ek No: 20: Fakülte araştırma 

laboratuvarı cihazları fotoğrafları ve YETEM fotoğrafı) (https://yetem.sdu.edu.tr). 

.  

 

 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No17.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No18.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No19.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No3.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No3.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/TS%205.7.1.1Ek%20No%2020.pdf
https://yetem.sdu.edu.tr/
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TS. 5.7.2.1 Eğitsel alt yapı ve olanakların sürdürülmesi, geliştirilmesine yönelik mali 

planlamaları ve kaynakları olmalıdır. 

 

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin eğitiminde kullanılacak 

sarf malzemeler (Ek 1-5):  

TS.5.7.2.1 Ek No: 1: Preklinik Temel Tıp Dersleri için satın alınan laboratuvar 

çalışma materyalleri  

TS.5.7.2.1 Ek No: 2: Preklinik Temel Tıp Dersleri için satın alınan laboratuvar 

çalışma materyalleri  

TS.5.7.2.1 Ek No: 3: Preklinik Temel Tıp Dersleri için satın alınan laboratuvar 

çalışma materyalleri  

TS.5.7.2.1 Ek No: 4: Dental Smilasyon Laboratuvarı bakım onarım işlemleri için 

yedekparça 

TS.5.7.2.1 Ek No: 5: Amfi mikrofon sistemi ve çağdaş eğitime ayak uydurmaları için 

gerekli demirbaş ekipmanlar (Ek 6-19)  

TS.5.7.2.1 Ek No: 6:Yıllara sâri satın alınan demirbaş listesi 

TS.5.7.2.1 Ek No: 7: Ameliyathane kamera seti 

TS.5.7.2.1 Ek No: 8: Üç boyutlu tarayıcı ve Dental freze makinesi 

TS.5.7.2.1 Ek No: 9: Preklinik eğitim kamera seti 

TS.5.7.2.1 Ek No: 10: Binoküler mikroskop 

TS.5.7.2.1 Ek No: 11: Mikrobiyolojik emniyet kabini 

TS.5.7.2.1 Ek No: 12: Preklinik eğitim görüntüleme sistemi 

TS.5.7.2.1 Ek No: 13: Endomotor 

TS.5.7.2.1 Ek No: 14: Ağız içi tarayıcı 

TS.5.7.2.1 Ek No: 15: Sert ve yumuşak doku lazer cihazı 

TS.5.7.2.1 Ek No: 16: Temporamandibuler eklem artroskopi seti 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No1.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No2.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No3.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No4.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No5.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No6.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No7.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No8.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No9.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No10.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No11.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No12.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No13.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No14.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No15.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No16.pdf
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TS.5.7.2.1 Ek No: 17: Kök kanal yıkama sistemi 

TS.5.7.2.1 Ek No: 18: Yumuşak doku lazer cihazı 

TS.5.7.2.1 Ek No: 19: Diş Üniti yapılan yıllık planlamalar dahilinde fakülteye temin 

edilmektedir.  

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No17.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No18.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.7%20EĞİTSEL%20KAYNAKLAR/5.7%20Ekleri/GS%205.7.2.1%20Ek%20No19.pdf
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TS. 5.8. YÖNETİM ve YÜRÜTME 

 

TS. 5.8.1. Yönetim yapısını, organizasyon şemasını ve üniversite ile ilişkilerini 

tanımlamış olmalıdır. 

 

Eğitim yönetimi örgütlenme şeması, Eğitim kurul komisyonları, görev tanımları, 

yönergeler ve koordinasyon mekanizmaları ek 1’de bulunmaktadır.  (bkz. TS. 5.8.1 EK 

No:1Organizasyon Şeması) 

 

TS. 5.8.2. Eğitim yönetiminde akademik personelin ve öğrencilerin karar verme 

süreçlerine katılımını sağlamış olmalıdır.  

 

Akademik personelin ve öğrenci yönetim ile ilişkisi, yönetime katılımı konusunda 

yapılan uygulamalar toplantı tutanakları, katılımcı listeleri   yazışmalar  çalıştay belgeleri ek 

2’de bulunmaktadır (bkz. TS. 5.8.2 EK No: 2 FYK kararları) 

 

TS. 5.8.3. Eğitim yönetimi organizasyon şemalarını oluşturmuş ve duyurmuş olmalıdır. 

 

Eğitim örgütlenmesine idari, teknik ve sekreterlik desteği veren yapılar, çalışanlar ve 

görev tanımları Ek 1’deki şemada gösterilmiştir.  (bkz. TS. 5.8.1 Ek No:1 Organizasyon 

Şeması) 

 

TS. 5.8.4. Diş Hekimliği Fakültesi mezunu, eğitim ve yönetim deneyimine sahip bir 

dekan tarafından yönetilmelidir. 

 

Dekan özgeçmiş bilgileri, eğitim ve yönetim konusundaki deneyimleri, katıldığı eğitici 

gelişim etkinliklerine ilişkin belgeleri Ek 3’tedir.  (bkz. TS. 5.8.4 EK No:3 Dekan özgeçmiş 

bilgileri ve etkinlik belgeleri) 

 

 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.8.%20YÖNETİM%20VE%20YÜRÜTME%20TEMEL%20STANDART/Ekler%205.8/5.8.1%20EK%20No%201.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.8.%20YÖNETİM%20VE%20YÜRÜTME%20TEMEL%20STANDART/Ekler%205.8/5.8.1%20EK%20No%201.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.8.%20YÖNETİM%20VE%20YÜRÜTME%20TEMEL%20STANDART/Ekler%205.8/5.8.2%20EK%20No%202.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.8.%20YÖNETİM%20VE%20YÜRÜTME%20TEMEL%20STANDART/Ekler%205.8/5.8.1%20EK%20No%201.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.8.%20YÖNETİM%20VE%20YÜRÜTME%20TEMEL%20STANDART/Ekler%205.8/5.8.1%20EK%20No%201.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.8.%20YÖNETİM%20VE%20YÜRÜTME%20TEMEL%20STANDART/Ekler%205.8/5.8.4%20EK%20No%203
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.8.%20YÖNETİM%20VE%20YÜRÜTME%20TEMEL%20STANDART/Ekler%205.8/5.8.4%20EK%20No%203
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TS. 5.8.5. Eğitim programlarını, belirlediği kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda 

düzenlemek, ilgili mevzuatı oluşturmak ve uygulamak konusunda özerkliğe sahip 

olmalıdır. 

 

Eğitim programının planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine ilişkin yönerge, 

yönetmelik ya da ilgili mevzuat. Lisans öğretim programı çıktılarının vizyon ve misyonla 

tutarlılığını gösteren belgeler. Bu bilgilere altta yazan linkten ulaşılabilir. 

https://dishek.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/yonerge-son-04082015.pdf 

 

TS. 5.8.6. Eğitimle ilgili karar ve süreçleri belgelemiş, düzenli bir kayıt ve arşiv sistemi 

kurmuş olmalıdır. 

 

Eğitime ilişkin arşiv ve dokümantasyon sistemi belgeleri manuel olarak bulunanlar 

fakültemiz arşiv odasında dosyalarımızda bulunmakla beraber dijital ortamda da EBYS 

sisteminden yazışmalar görüntülenebilir. Ayrıca eğitim-öğretim koordinatörlümüzün almış 

olduğu kararlar da ek 4’te bulunmaktadır.  (bkz. TS. 5.8.6 EK No: 4 Eğitim-Öğretim 

Koordinatör Kararları) 

 

TS. 5.8.7 Klinik eğitimin sürdürüldüğü diğer birimlerle, yönetici ve öğretim 

elemanlarının karşılıklı görev ve sorumlulukları, ilişkileri tanımlamış olmalıdır. 

 

Klinik hizmetin eğitim odaklı yürütüldüğüne ilişkin belgeler, klinik eğitim ortamları, 

klinik eğitim odaları, eğitim polikliniklerine ilişkin belgeler ek 5’te yer almaktadır.  (bkz. TS. 

5.8.7 EK No:5 Öğrenci staj programları ve klinik staj programında öğrencilerin tedavi 

kayıtları) 

 

GS. 5.8.1. Yönetici kadrolarının çoğunluğu Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmalı, 

eğitim ve yönetim deneyimine sahip olmalıdır. 

 

Dekan yardımcıları ve eğitim yönetimi görevi bulunan öğretim üyelerinin özgeçmiş 

bilgileri, eğitim ve yönetim konusundaki deneyimleri ektedir (bkz. TS. 5.8.1 EK No:6 Müge 

Çına özgeçmiş)  

https://dishek.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/yonerge-son-04082015.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.8.%20YÖNETİM%20VE%20YÜRÜTME%20TEMEL%20STANDART/Ekler%205.8/5.8.6%20EK%20No%204.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.8.%20YÖNETİM%20VE%20YÜRÜTME%20TEMEL%20STANDART/Ekler%205.8/5.8.6%20EK%20No%204.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.8.%20YÖNETİM%20VE%20YÜRÜTME%20TEMEL%20STANDART/Ekler%205.8/5.8.7%20EK%20No%205.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.8.%20YÖNETİM%20VE%20YÜRÜTME%20TEMEL%20STANDART/Ekler%205.8/5.8.7%20EK%20No%205.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.8.%20YÖNETİM%20VE%20YÜRÜTME%20TEMEL%20STANDART/Ekler%205.8/5.8.7%20EK%20No%205.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.8.%20YÖNETİM%20VE%20YÜRÜTME%20TEMEL%20STANDART/Ekler%205.8/5.8.1%20EK%20No%206.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.8.%20YÖNETİM%20VE%20YÜRÜTME%20TEMEL%20STANDART/Ekler%205.8/5.8.1%20EK%20No%206.pdf
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BÖLÜM 6 EKLER LİSTESİ 

 

1. BÖLÜM 1. FAKÜLTE GENEL TANITIMI 

2. BÖLÜM 2. FAKÜLTE ÖD KURULU 

3. BÖLÜM 3. ÖDR HAZIRLAMA SÜRECİ 

a. Ek No. 1 Akreditasyon Öz Değerlendirme Komisyonu 

b. Ek No. 2 Akreditasyon Öz Değerlendirme Alt Komisyonu 

c. Ek No. 3 Temel Standartlar Alt Komisyon Toplantı Tutanakları 

d. Ek No. 4 Akreditasyon Komitesi Dekanlık Yazışmaları 

e. Ek No. 5 Yönetim Kurulu Kararları 

f. Ek No. 6 Akreditasyon Toplantı Tutanakları 

g. Ek No. 7 Fakülte Akreditasyon Komisyonu 

h. Ek No. 8 Akreditasyon-Program Değerlendirme Komisyonu 

i. Ek No. 9 Dolaşımdaki Belgeler 

j. Ek No. 10 Bilgilendirme Toplantısı Tutanağı  

k. Ek No. 11 Moodle Sistemine Geçiş için Yapılan Yazışmalar 

l. Ek No. 12 Dış Paydaş Yazışmaları  

m. Ek No. 13 Dış Paydaş Anketi Geri Bildirimi 

n. Ek No. 14 Öğrenci Katılımı Tutanağı 

o. Ek No. 15 DEPAD Yazışmaları 

 

4. BÖLÜM 4. ÖZ DEĞERLENDİRME ÖZETİ 

5. BÖLÜM 5. MEZUNİYET ÖNCESİ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ ULUSAL 

STANDARTLARININ KARŞILANMA DURUMUNA İLİŞKİN 

AÇIKLAMALAR 

a. 5.1. AMAÇ VE HEDEFLER 

i. Ek No. 1 Kalite Politikamız 

ii. Ek No. 2 Toplantı Tutanakları 

iii. Ek No. 3 Amaç ve Hedefler 

iv. Ek No. 4 Program Yeterlilikleri Çıktıları 

v. Ek No. 5 Program Yeterlilikleri Çıktıları İle Program Hedefleri İlişkisi 

vi. Ek No. 6 Ders Planı 

vii. Ek No. 7 Temel İlkeler 

 

b. 5.2. EĞİTİM PROGRAMININ YAPISI ve İÇERİĞİ 

 

i. Ek No. 1 DUÇEP Eşleştirme Tablosu 

ii. Ek No. 2 Alt Komisyon Kurul Kararı 

iii. Ek No. 3 Dış Paydaş Geri Bildirim Talebi 

iv. Ek No. 4 Dış Paydaş Anketi Geri Bildirimi 

v. Ek No. 5 Üniversite Geri Bildirimi 

vi. Ek No. 6 Kuruluş Tarihi ve Kararı 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.1%20akreditasyon%20öz%20değerlendirme%20komisyonu
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.2%20Akreditasyon%20öz%20degerlendirme%20alt%20komisyonu
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.3%20Temel%20Standartlar%20Alt%20Komisyon%20Toplantı%20Tutanakları
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.4%20Akreditasyon%20Komitesi%20Dekanlık%20Yazışmaları
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.5%20Yönetim%20Kurulu%20Kararları
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.6%20Akreditasyon%20Toplantı%20Tutanakları
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.7%20Fakülte%20Akreditasyon%20Komisyonu
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.8%20Akreditasyon-Program%20Değerlendirme%20Komisyonu
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.9%20Dolaşımdaki%20Belgeler
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.10%20Bilgilendirme%20Toplantısı%20Tutanağı
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.11%20Moodle%20Sistemine%20Geçiş%20İçin%20Yapılan%20Yazışmalar
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.12%20Dış%20Paydaş%20Yazışmaları
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.13%20Dış%20Paydaş%20Anketi%20Geri%20Bildirimi
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.14%20Öğrenci%20Katılımı%20Tutanağı
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%203.%20ÖDR%20HAZIRLAMA%20SÜRECİ/Bölüm%203%20Ek%20No.15%20DEPAD%20Yazışmaları
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.1.%20AMAÇ%20VE%20HEDEFLER/ekler%205.1/Ek%201.%20KALİTE%20POLİTİKAMIZ
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.1.%20AMAÇ%20VE%20HEDEFLER/ekler%205.1/Ek%202.%20TOPLANTI%20TUTANAKLARI
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.1.%20AMAÇ%20VE%20HEDEFLER/ekler%205.1/Ek%203.%20%20AMAÇ%20VE%20HEDEFLER
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.1.%20AMAÇ%20VE%20HEDEFLER/ekler%205.1/Ek%204.%20PROGRAM%20YETERLİKLERİ%20ÇIKTILARI
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.1.%20AMAÇ%20VE%20HEDEFLER/ekler%205.1/Ek%205.%20PROGRAM%20YETERLİKLERİ%20ÇIKTILARI%20İLE%20PROGRAM%20HEDEFLERİ%20İLİŞKİSİ
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.1.%20AMAÇ%20VE%20HEDEFLER/ekler%205.1/Ek%206.%20DERS%20PLANI
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.1.%20AMAÇ%20VE%20HEDEFLER/ekler%205.1/Ek%207.%20Temel%20İlkeler
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%201%20DUÇEP%20Eşleştirme%20Tablosu
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%202%20Alt%20Komisyon%20K.K
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%203%20Dış%20Paydaş%20Geri%20B.T
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%204%20Dış%20Paydaş%20Anketi%20G.B
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%205%20Üniversite%20Geri%20Bildirimi
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%206%20Karar
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vii. Ek No. 7 Dolaşıma Sokulan Geri Bildirim 

viii. Ek No. 8 Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 

ix. Ek No. 9 Program Değerlendirme Kurulu 

x. Ek No. 10 Ders Programı 

xi. Ek No.11 Eğitim Program Yapısı 

xii. Ek No. 12 Bilgilendirme Toplantısı 

xiii. Ek No. 13 DAM Not Çizelgesi 

xiv. Ek No. 14 Periodontoloji Staj 

xv. Ek No. 15 Pedodonti Staj 

xvi. Ek No. 16 Ağız Diş Çene Radyolojisi Staj 

xvii. Ek No. 17 FKY Kabulü 

xviii. Ek No. 18 Klinik Uygulama Puanları 

 

c. 5.3. ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

i. Ek No. 1 SDÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

ii. Ek No. 2 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönergesi 

iii. Ek No. 3 Öğrenci Bilgilendirme Yöntemleri 

iv. Ek No. 4 Belirtke Toplantıları, Değerlendirme Matrisleri ve Ders 

Bilgileri (Güncel) 

1. 1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) 

a. Biyofizik 

b. Biyoistatistik 

c. Davranış Bilimleri 

d. Deontoloji 

e. Diş Hekimliğinde Bilişim Teknolojileri 

f. Fotoğrafçılık 

2. 1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl) 

a. Beden Eğitimi ve Spor 

b. Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş 

c. Kütüphane ve Veri Tabanları Kullanımı 

d. Organik Kimya 

e. Plastik Sanatlar ve Heykel 

f. Tıbbi Fizik 

3. 1. Sınıf ortak dersler 

a. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

b. Biyokimya 

c. Diş Anatomisi ve Fizyolojisi 

d. İngilizce 

e. Tıbbi Biyoloji ve Genetik 

f. Türk Dili 

4. 2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl) 

a. Mikrobiyoloji 

5. 2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%207%20Dolaşıma%20Sokulan%20GB
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%208%20FYKK
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%209%20Prog.%20Deg.%20Kurulu
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%2010%20Ders%20Prog
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%2011%20Eğitim%20Pro.%20Yapısı
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%2012%20Bilgilendirme%20Toplantısı
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%2013%20DAM%20Not%20Çizelgesi
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%2014%20Periodontoloji%20Staj
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%2015%20Pedodonti%20Staj
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20no.%2016%20Ağız%20Diş%20Çene%20Radyoloji%20Staj
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%2017%20FKY%20Kabulü
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.2.%20EĞİTİM%20PROGRAMININ%20YAPISI%20ve%20İÇERİĞİ/5.2%20Ekler/Ek%20No.%2018%20Klinik%20Uygulama%20Puanları
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.1%20Ek%20No%201.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.1%20Ek%20No%202.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.1%20Ek%20No%202.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.1%20Ek%20No%203
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%204
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%204
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%204/1.%20Sınıf%20Bahar%20Dönemi%20(2.%20Yarıyıl)
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%204/1.%20Sınıf%20Güz%20Dönemi%20(1.%20Yarıyıl)
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%204/1.%20Sınıf%20ortak%20dersler
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%204/2.%20Sınıf%20Güz%20Dönemi%20(3.%20Yarıyıl)
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%204/2.%20Sınıf%20Bahar%20Dönemi%20(4.%20Yarıyıl)
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a. Endodonti 

b. İmmünoloji 

6. 2. sınıf ortak dersler 

a. Anatomi 

b. Diş Hastalıkları ve Tedavisi 

c. Fizyoloji 

d. Histoloji ve Embriyoloji 

e. Protetik Diş Tedavisi I 

7. 3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) 

a. Baş-Boyun Anatomisi 

b. Girişimcilik 

c. Yabancı Dil 

8. 3. Sınıf Ortak Dersler 

a. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi I 

b. Anestezi 

c. Çene Hareketleri ve Oklüzyon 

d. Diş Hastalıkları ve Tedavisi II 

e. Endodonti II 

f. Farmakoloji 

g. Maddeler Bilgisi 

h. Oral Diagnoz ve Radyoloji I 

i. Ortodonti I 

j. Pataloji 

k. Pedodonti I 

l. Periodontoloji I 

m. Protetik Diş Tedavisi II 

9. 4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl) 

a. Dahiliye-Hematoloji 

10. 4. sınıf Ortak Dersler 

a. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi II 

b. Ağız Diş ve Çene Hastalıkları 

c. Diş Hastalıkları ve Tedavisi III 

d. Endodonti III 

e. Oral Diagnoz ve Radyoloji II 

f. Ortodonti II 

g. Pedodonti II 

h. Periodontoloji II 

i. Protetik Diş Tedavisi III 

11. 5. Sınıf Bahar Dönemi (10. Yarıyıl) 

a. Adli Tıp 

b. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi III 

c. Çene Yüz Cerrahisi ve Protezi 

d. Ergonomi 

e. Form7ProgramYeterlikDersKatki (61) 

f. Genel Cerrahi 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%204/2.%20sınıf%20ortak%20dersler
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%204/3.%20Sınıf%20Bahar%20Dönemi%20(6.%20Yarıyıl)
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%204/3.%20Sınıf%20Ortak%20Dersler
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%204/4.%20Sınıf%20Güz%20Dönemi%20(7.%20Yarıyıl)
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%204/4.%20sınıf%20Ortak%20Dersler
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%204/5.%20Sınıf%20Bahar%20Dönemi%20(10.%20Yarıyıl)
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g. Göz Hastalıkları ve Dermatoloji 

h. İlk Yardım ve Acil Tedavi 

i. Kulak Burun Boğaz 

j. Nöroloji 

k. Psikiyatri 

l. Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Epidemiyoloji 

12. 5. Sınıf Ortak Dersler 

a. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi (Staj) 

b. Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Staj) 

c. Endodonti (Staj) 

d. İmplantoloji 

e. Oral Diagnoz ve Radyoloji (Staj) 

f. Ortodonti (Staj) 

g. Pedodonti (Staj) 

h. Periodontoloji (Staj) 

i. Protetik Diş Tedavisi (Staj) 

v. Ek No. 5 Belirtke Toplantıları, Değerlendirme Matrisleri ve Ders Bilgi 

Paketi 

1. 1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl) 

a. Beden Eğitimi ve Spor 

b. Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş 

c. Kütüphane ve Veri Tabanları Kullanımı 

d. Organik Kimya 

e. Plastik Sanatlar ve Heykel 

f. Tıbbi Fizik 

2. 1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) 

a. Biyofizik 

b. Biyoistatistik 

c. Davranış Bilimleri 

d. Deontoloji 

e. Diş Hekimliğinde Bilişim Teknolojileri 

f. Fotoğrafçılık 

3. 1. Sınıf ortak dersler 

a. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

b. Biyokimya 

c. Diş Anatomisi ve Fizyolojisi 

d. İngilizce 

e. Tıbbi Biyoloji ve Genetik 

f. Türk Dili 

4. 2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl) 

a. Mikrobiyoloji 

5. 2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) 

a. Endodonti I 

b. İmmünoloji 

6. 2. sınıf ortak dersler 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%204/5.%20Sınıf%20Ortak%20Dersler
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SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%205
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%205/1.%20Sınıf%20Güz%20Dönemi%20(1.%20Yarıyıl)
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%205/1.%20Sınıf%20Bahar%20Dönemi%20(2.%20Yarıyıl)
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%205/1.%20Sınıf%20ortak%20dersler
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%205/2.%20Sınıf%20Güz%20Dönemi%20(3.%20Yarıyıl)
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%205/2.%20Sınıf%20Bahar%20Dönemi%20(4.%20Yarıyıl)
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%205/2.%20sınıf%20ortak%20dersler
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a. Anatomi 

b. Diş Hastalıkları ve Tedavisi I 

c. Fizyoloji 

d. Histoloji ve Embriyoloji 

e. Protetik Diş Tedavisi I 

7. 3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) 

a. Baş-Boyun Anatomisi 

b. Girişimcilik 

c. Yabancı Dil 

8. 3. Sınıf Ortak Dersler 

a. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi I 

b. Anestezi 

c. Çene Hareketleri ve Oklüzyon 

d. Diş Hastalıkları ve Tedavisi II 

e. Endodonti II 

f. Farmakoloji 

g. Maddeler Bilgisi 

h. Oral Diagnoz ve Radyoloji I 

i. Ortodonti I 

j. Patoloji 

k. Pedodonti I 

l. Periodontoloji I 

m. Protetik Dis Tedavisi II 

9. 4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl) 

a. Dahiliye-Hematoloji 

10. 4. sınıf Ortak Dersler 

a. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi II 

b. Ağız Diş ve Çene Hastalıkları 

c. Diş Hastalıkları ve Tedavisi III 

d. Endodonti III 

e. Oral Diagnoz ve Radyoloji II 

f. Ortodonti II 

g. Pedodonti II 

h. Periodontoloji II 

i. Protetik Diş Tedavisi III 

11. 5. Sınıf Bahar Dönemi (10. Yarıyıl) 

a. Adli Tıp 

b. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi III 

c. Çene Yüz Cerrahisi ve Protezi 

d. Ergonomi 

e. Genel Cerrahi 

f. Göz Hastalıkları ve Dermatoloji 

g. İlk Yardım ve Acil Tedavi 

h. Kulak Burun Boğaz 

i. Nöroloji 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%205/3.%20Sınıf%20Bahar%20Dönemi%20(6.%20Yarıyıl)
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%205/3.%20Sınıf%20Ortak%20Dersler
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%205/4.%20Sınıf%20Güz%20Dönemi%20(7.%20Yarıyıl)
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%205/4.%20sınıf%20Ortak%20Dersler
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%205/5.%20Sınıf%20Bahar%20Dönemi%20(10.%20Yarıyıl)


 

97 
 

j. Psikiyatri 

k. Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Epidemiyoloji 

12. 5. Sınıf Ortak Dersler 

a. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi (Staj) 

b. Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Staj) 

c. Endodonti (Staj) 

d. İmplantoloji 

e. Oral Diagnoz ve Radyoloji (Staj) 

f. Ortodonti (Staj) 

g. Pedodonti (Staj) 

h. Periodontoloji (Staj) 

i. Protetik Diş Tedavisi (Staj) 

vi. Ek No. 6 Ders Kazanımları 

vii. Ek No. 7 Genişletilmiş Eğitim Programı Müfredatının Düzenlenmesi 

viii. Ek No. 8 Oryantasyon Eğitimi 

ix. Ek No. 9 Akademik Takvim ve Ayrıntılı Sınav Takvimi 

x. Ek No. 10 Ders Bilgi Paketi Hazırlanması İçin Eğiticilerin Eğitim 

Programı 

xi. Ek No. 11 SDU Ders Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu 

xii. Ek No. 12 Ölçme Değerlendirme Araçlarının Geçme Notuna Etkisi 

Olan OBS Çıktıları 

xiii. Ek No. 13 Klinik Uygulama Karneleri, Sınav Çeşitliliği Uygulama 

Örnekleri 

xiv. Ek No. 14 Preklinik Uygulamaları, Sınav Çeşitliliği 

xv. Ek No. 15 Sınav Değerlendirme Matrisi Oluşturma Formu 

xvi. Ek No. 16 Ders Öğrenci ve Öğretim Üyesi Geri Bildirim Formu 

xvii. Ek No. 17 Klinik Uygulama Geri Bildirim Formu 

xviii. Ek No. 18 3. Sınıf Gözlemci Staj Programı 

xix. Ek No. 19 Öğrenci Etkinliklerine Örnek 

xx. Ek No. 20 Eğiticilerin Eğitim modülü Kararı 

xxi. Ek No. 21 Öğretim Üyelerinin Eğitim Sertifikaları 

 

d. 5.4 ÖĞRENCİLER 

 

i. Ek No. 1 SDÜ Diş Hekimliği Whatsapp Grupları 

ii. Ek No. 2 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Facebook Hesabı 

iii. Ek No. 3 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Instagram Hesabı 

iv. Ek No. 4 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Web Sayfası 

v. Ek No. 5 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri ile Periyodik 

Toplantılar 

vi. Ek No. 6 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri ile Öğretim 

Elemanlarının Buluşması 

vii. Ek No. 7 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri ile öğretim 

Elemanlarının Klinik Stajları Takiben Bir Araya Gelmeleri 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%205/5.%20Sınıf%20Ortak%20Dersler
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.1%20Ek%20No%206
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.1%20Ek%20No%207.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.2%20Ek%20No%208.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.2%20Ek%20No%209.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.2%20Ek%20No%2010.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.2%20Ek%20No%2010.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.2%20Ek%20No%2011.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.3%20Ek%20No%2012
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.3%20Ek%20No%2012
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.3%20Ek%20No%2013.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.3%20Ek%20No%2013.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.3%20Ek%20No%2014.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.3%20Ek%20No%2015.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.4%20Ek%20No%2016.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS%205.3.4%20Ek%20No%2017.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/GS.%205.3.1%20Ek%20No%2018.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/GS%205.3.1%20Ek%20No%2019.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/GS%205.3.1%20Ek%20No%2020.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.3%20ÖĞRENCİLERİN%20DEĞERLENDİRİLMESİ/5.3%20Bölüm%20Ekler/TS.%205.3.2%20Ek%20No%2021
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%201.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%202.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%203.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%204.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%205.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%205.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%206.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%206.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%207.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%207.pdf
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viii. Ek No. 8 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi ADİS SDU Öğrenci Topluluğu 

Tarafından Düzenlenen Toplantılar 

ix. Ek No. 9 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği 

Günü Etkinlikleri 

x. Ek No. 10 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Kongre 

Katılımları 

xi. Ek No. 11 Üniversitemizde Düzenlenmiş olan Şenliklerden Aktiviteler 

xii. Ek No. 12 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Duyuru Panosu ve Ekranı 

xiii. Ek No. 13 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-öğretim ve Sınav 

Yönergesi 

xiv. Ek No. 14 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Huzurevi 

Ziyareti 

xv. Ek No. 15 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin lise Ziyareti 

xvi. Ek No.16 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin İlkokul ve 

Ortaokul öğrencilerine Yönelik Projeleri 

xvii. Ek No. 17 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi ADİS SDU Öğrenci 

Topluluğu Tarafından İlimize Bağlı Bir Köy Okulunda Gerçekleştirilen 

“Gülümse Çekiyorum” Adlı Proje 

xviii. Ek No. 18 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri Tarafından Fidan 

Bağışı Sonrası TEMA Vakfı’nın Göndermiş Olduğu Teşekkür 

Belgesinin Instagram’da Paylaşmış Bir Fotoğrafı 

xix. Ek No. 19 SDÜ, Öğrenci Toplulukları Listesi 

xx. Ek No. 20 SDÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi 

xxi. Ek No. 21 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi ADİS SDU Öğrenci 

Topluluğu 

xxii. Ek No. 22 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde düzenlenen Panayır 

xxiii. Ek No. 23 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi ADİS SDU Öğrenci 

Topluluğu Tarafından Düzenlenen Çanakkale Gezisi 

xxiv. Ek No.24 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi ADİS SDU Öğrenci 

Topluluğunun Dişsizler Tiyatro Grubu 

xxv. Ek No.25 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim Elemanları, 

Öğrencileri ve Personellerinden Oluşan Takımların Masa Tenisi ve 

Futbol Turnuvaları 

xxvi. Ek No. 26 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin Katıldığı 

Voleybol ve Basketbol Turnuvaları ve Kazandığı Kupalar 

xxvii. Ek No. 27 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Elemanları ve 

Öğrencilerinin Katıldığı Bisiklet Turu 

xxviii. Ek No. 28 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Katıldığı 

Kayak Turu 

xxix. Ek No. 29 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2019-2020 Danışman Öğretim 

Üyeleri ve Öğrencileri 

xxx. Ek No.30 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 Danışman Öğretim 

Üyeleri ve Öğrencileri 

xxxi. Ek No.31 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Kararları 

 

SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%208.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%208.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%209.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%209.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%2010.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%2010.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%2011.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%2012.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%2013.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.5.4.1%20Ek%20No%2013.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.1%20Ek%20No%2014.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.1%20Ek%20No%2014.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.1%20Ek%20No%2015.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.1%20Ek%20No%2016.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.1%20Ek%20No%2016.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.1%20Ek%20No%2017.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.1%20Ek%20No%2017.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.1%20Ek%20No%2017.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.1%20Ek%20No%2018.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.1%20Ek%20No%2018.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.1%20Ek%20No%2018.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2019.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2020.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2021.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2021.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2022.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2023.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2023.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2024.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2024.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2025.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2025.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2025.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2026.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2026.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2027.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2027.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2028.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/GS.5.4.2%20Ek%20No%2028.pdf
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/5.4.1%20Ek%2029
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/5.4.1%20Ek%2029
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/5.4.1%20Ek%2030
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/5.4.1%20Ek%2030
SDÜ%20Diş%20Hekimliği%20Fak.%20ÖDR%20Ekleri/BÖLÜM%205.%20MEZUNİYET%20ÖNCESİ%20DİŞ%20HEKİMLİĞİ%20EĞİTİMİ%20ULUSAL%20STANDARTLARININ%20KARŞILANMA%20DURUMUNA%20İLİŞKİN%20AÇIKLAMALAR/5.4%20ÖĞRENCİLER/Ekler%205.4/TS.%205.4.1.%20EK%20No%2031.pdf


 

99 
 

e. 5.5. KALİTE GELİŞTİRME SÜRECİ 

 

i. Ek No. 1 T.C. Sağlık Bakanlığı Kalite Güvencesi ve Değerlendirmesine 

Dair Yönetmelik 

ii. Ek No. 2 Sağlıkta Kalite Standartları (ADSH) 

iii. Ek No. 3 Toplam Kalite Komisyonu Kararı 

iv. Ek No. 4 Kalite Politikası, Misyon ve Vizyonu 

v. Ek No. 5 Öz Değerlendirme Planları Öz Değerlendirme Raporları 

vi. Ek No. 6 Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 

vii. Ek No. 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Sistemi Yönergesi 

viii. Ek No. 8 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 

ix. Ek No. 9 SDÜ Kalite Sistemi 2015,2016 ve 2017 Yılında Dış 

Değerlendirme Raporları 

x. Ek No. 10 Sağlık Bakanlığı Dış Değerlendirme Raporu 

xi. Ek No. 11 Ayaktan Hasta Memnuniyeti Anketi Yatan Hasta 

Memnuniyeti Anketi  

xii. Ek No. 12 Kalite Eğitim Faaliyetlerine Ait Eğitim Planlarına, Eğitim 

Kararlarına Ait Örnekler 

xiii. Ek No. 13 SDÜ Eğitim- öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

xiv. Ek No. 14 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav 

Yönergesi 

xv. Ek No. 15 Öğrenci Anketleri ve Raporları 

xvi. Ek No. 16 İş Dünyası Danışma Kurulu ve Mezun Danışma Kurulu 

Toplantı Raporları 

xvii. Ek No. 17 SDÜ Mezunlarımızın Memnuniyeti Anketi, Kariyer 

Planlaması ve İstihdam Durumlarının Raporu 

xviii. Ek No. 18 2. Ve 4. Sınıf Derslerinin Yeniden Düzenlenmesi 

xix. Ek No. 19 Maddeler Bilgisi Dersi için Dönem Değişikliği 

xx. Ek No. 20 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Yönerge Değişikliği 

xxi. Ek No. 21 SDÜ Eğitim-Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 

Kararları 

xxii. Ek No. 22 SDÜ Senato Kararı 

xxiii. Ek No. 23 SDÜ Diş Hekimliği Eğitim- Öğretim Komisyonu ve 

Anabilim Dalları Arası Değişiklik, Yenileme Yazışma Örnekleri 

xxiv. Ek No. 24 Kariyer planlaması Dersi Kararı 

xxv. Ek No. 25 Kalite Geliştirmeye Ait Belgeler 

xxvi. Ek No. 26 Kalite Geliştirme Komisyonu 

xxvii. Ek No. 27 Akreditasyon Program Değerlendirme Komisyonu 

xxviii. Ek No. 28 Aday Memur Programı, Hazırlayıcı ve Tamamlayıcı 

Eğitimlerin Yazışma ve Belgeleri 

xxix. Ek No. 29 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Görevli Kişilerin Aldığı OBS 

Eğitim Programı 

xxx. Ek No. 30 Bilişim Farkındalığı Eğitimi 

xxxi. Ek No. 31 SDÜ Kalite Güvence Sistemi Sunumu 

xxxii. Ek No. 32 Akademisyenler İçin Uyum Rehberi 
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xxxiii. Ek No. 33 Eğiticileri Eğitim Programı 

 

f. 5.6. TEMEL STANDART AKADEMİK VE İDARİ KADRO 

 

i. Ek No. 1 Fakülte ve Kurum Organizasyon Şemaları 

ii. Ek No. 2 Öğretim Üyelerinin İş Yükünü Belirleyen Belgeler 

iii. Ek No. 3 YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği 

iv. Ek No. 4 SDÜ Öğretim Üyeliği Atama ve Yükseltme Kriterleri 

Yönergesi 

v. Ek No. 5 Akademik Açıktan Atama İş Akış Şeması 

vi. Ek No. 6 Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Atama Koşulları 

vii. Ek No. 7 Atama Süreci Tutanak Örneği 

viii. Ek No. 8 SDÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri 

Değerlendirme Örneği 

ix. Ek No. 9 Norm Kadro Yönetmeliği Çerçevesinde Öğretim Üyesi Kadro 

Talepleri 

x. Ek No. 10 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Birim Faaliyet Raporu 

xi. Ek No. 11 SDU Kalite Güvence Sistemi Yönetmeliği 

xii. Ek No. 12 SDU Etik Davranış İlkeleri 

xiii. Ek No. 13 İdari ve Akademik Personel Görev Yetki ve 

Sorumluluklarına Örnek Dokümanlar 

xiv. Ek No. 14 Görevlendirme Talep Formu Yenilenmiş Görevlendirme 

Talep Formu 

xv. Ek No. 15 Öğretim Üyelerinin çeşitli Etkinliklere Katılım Form 

örnekleri 

xvi. Ek No. 16 SDÜ Eğitici Eğitimi Program Örnekleri 

xvii. Ek No. 17 SDU Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Eğitim Programı 

xviii. Ek No. 18 SDÜ Diş Hekimliği Acil Afet Prosedürü, Ekipleri Görev 

Tanımları, Uygulama Talimatları 

xix. Ek No 19 Hasta Hekim Hakları ve Güvenliği Kalite Güvence Sistemi 

Evrak Örnekleri 

xx. Ek No 20 2020 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Acil Afet, Hasta Hekim 

Güvenliği Hakları ve Uygulamalarına ait Eğitim 

 

g. 5.7. EĞİTSEL KAYNAKLAR 

i. 5.7.1 Eğitsel Kaynak ve Olanaklar   

1. Ek No. 1 Amfi 

2. Ek No. 2 Preklinik Laboratuvarı 

3. Ek No. 3 Denatal Simülasyon Laboratuvarı 

4. Ek No. 4 Okuma Salonu 

5. Ek No. 5 Seminer Salonu 

6. Ek No. 6 Konferans Salonu 

7. Ek No. 7 Yemekhane 

8. Ek No. 8 Kantin 

9. Ek No. 9 Fakülte Planı 
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10. Ek No. 10 SDÜ Yaşam Merkezi 

11. Ek No. 11 Amfi Tiyatro 

12. Ek No. 12 Klinik Staj Karneleri 

13. Ek No. 13 Öğrenci Tarafından Tedavi Takip Edilen Yıllık Hasta 

İşlem Dökümü 

14. Ek No. 14 Erasmus, Mevlana ve Farabi Programları Evrakları 

15. Ek No. 15 Engelli Rampası 

16. Ek No. 16 Engelli Erişimine Uygun Asansör 

17. Ek No. 17 Engelli Erişimine Uygun Amfi 

18. Ek No. 18 Engelli Erişimine Uygun WC 

19. Ek No. 19 3.Sınıf Klinik Gözlem Programı 

20. Ek No. 20 Bilimsel Araştırma Laboratuvarı ve YETEM Binası 

 

ii. 5.7.2 Eğitsel Alt Yapı ve Olanakların Sürdürülmesi, Geliştirilmesine 

Yönelik Mali Planlamalar ve Gerçekleşen Satınalma İşlemleri 

 

1. Ek No. 1 Preklinik Temel Tıp Dersleri için satın alınan 

laboratuvar çalışma materyalleri 

2. Ek No. 2 Preklinik Temel Tıp Dersleri için satın alınan 

laboratuvar çalışma materyalleri 

3. Ek No. 3 Preklinik Temel Tıp Dersleri için satın alınan 

laboratuvar çalışma materyalleri 

4. Ek No. 4 Dental Simülasyon Laboratuvarı bakım onarım 

işlemleri için yedek parça 

5. Ek No. 5 Amfi mikrofon sistemi 

6. Ek No. 6 Öğrenci eğitiminde kullanılmak için temin edilen 

demirbaşlar 

7. Ek No. 7 Ameliyathane kamera seti 

8. Ek No. 8 3 boyutlu tarayıcı ve dental freze makinesi 

9. Ek No. 9 Preklinik eğitim kamera seti 

10. Ek No. 10 Binoküler mikroskop 

11. Ek No. 11 Mikrobiyolojik emniyet kabini 

12. Ek No. 12 Preklinik eğitim görüntüleme sistemi 

13. Ek No. 13 Endomotor 

14. Ek No. 14 Ağız içi tarayıcı 

15. Ek No. 15 Sert ve yumuşak doku lazer cihazı 

16. Ek No. 16 Temporamandibuler eklem artroskopi seti 

17. Ek No. 17 Kök kanal yıkama sistemi 

18. Ek No. 18 Yumuşak doku lazer cihazı 

19. Ek No. 19 Diş Üniti  
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h. 5.8. YÖNETİM VE YÜRÜTME TEMEL STANDART 

 

i. Ek No. 1 Kurum Organizasyon Şeması 

ii. Ek No. 2 Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 

iii. Ek No. 3 Dekan Özgeçmiş Bilgileri ve Etkinlik Belgeleri 

iv. Ek No. 4 Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Toplantı Kararları 

v. Ek No. 5 Öğrenci Staj programları ve Klinik Staj Programında 

Öğrencilerin Tedavi Kayıtları 

vi. Ek No. 6 Müge Çına Özgeçmiş 
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BÖLÜM 7 

Tablo 7.1: Lisans Eğitim Programı 
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 Tablo 7.2: Eğitim programında kullanılan eğitim yöntemleri 

  

 Tablo 7.3: Eğitim komisyonları 

 

Tablo 7.4: Yıllara Göre Kullanılan Değerlendirme Yöntemleri 
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Tablo 7.5: Teorik Pratik Klinik Uygulama (vb) programına ilişkin bilgiler 
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Tablo 7.6: Program değerlendirme sürecinde geri bildirim alınma yöntemi ve sıklığı 

 , 

Tablo 7.7:Son 5 akademik yıldaki öğrenci sayıları 
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Tablo 7.8:Son 5 yılda dönemlere göre öğrencilerin akademik başarı durumları 

 

 

Tablo 7.9:Öğrenciler ve akademik danışman sayıları 

 

Tablo 7.10:Son 2 yılda ulusal ve uluslararası değişim fırsatları 

 

Tablo 7.11:Son 2 yılda ulusal ve uluslararası değişim fırsatları 
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Tablo 7.12:Akademik Kadro Dağılımı (sayı ve yüzde) 
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Tablo 7.13:Öğretim Kadrosunun Analizi 
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Tablo 7.14:Öğretim Elemanları Yük Özeti 1,2.Sınıf 
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Tablo 7.14:Öğretim Elemanları Yük Özeti 3.Sınıf 
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Tablo 7.14:Öğretim Elemanları Yük Özeti 4.Sınıf 
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Tablo 7.14:Öğretim Elemanları Yük Özeti 5.Sınıf 

 

  



 

117 
 

Tablo 7.15:Eğitsel Kaynak ve Olanakların Listesi 
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Tablo 7.17:Kütüphane Olanakları 
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