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 EK LİSTESİ 

 

1. Bölüm 5. 

1.1.TS. 2.1.  

i. TS. 2.1. Ek No: 1.TYYÇ 7. Düzey ekran görüntüsü. 

ii. TS. 2.1. Ek No: 2. SDÜ mezunlarına verilecek belgelerin düzenlenmesine 

ilişkin yönerge.  

iii. TS. 2.1. Ek No: 3. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diploma örneği 

görüntüsü. 

1.2.TS. 2.3. 

i. TS. 2.3. Ek No: 1. 2021-2022 eğitim–öğretim yılına ilişkin tüm anabilim 

dallarının ölçme-değerlendirme, ders sorumlusu, ders içerikleri ve ders 

saatlerinin belirlenmesine yönelik kurul kararları.  

ii. TS. 2.3. Ek No: 2. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

yönergesi.  

iii. TS. 2.3. Ek No: 3. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi web sayfası ekran 

görüntüsü (2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ders programı). 

iv. TS. 2.3. Ek No: 4. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim 

Koordinatörlüğünün 2021-2022 eğitim-öğretim yılı toplantı tutanakları. 

v. TS. 2.3. Ek No: 5 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Akreditasyon 

Komitesinin oluşturulmasına yönelik Fakülte yönetim Kurulu kararı. 

vi. TS. 2.3. Ek No: 6. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinden mezun diş 

hekimlerinin program geri bildirimleri (2020).   

vii. TS. 2.3. Ek No: 7. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinden mezun diş hekimleri 

için program geri bildirimleri (2021). 

viii. TS. 2.3. Ek No: 8. Isparta-Burdur Diş Hekimleri odası ile iş birliği 

yapılarak gerçekleştirilen ve bu bölgede çalışan diş hekimleri program geri 

bildirimleri (2021).   

ix. TS. 2.3. Ek No: 9. Çeşitli tarihlerde Fakültemiz sınıf temsilcileri ile 

gerçekleştirilen toplantılara ilişkin karar tutanakları. 
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x. TS. 2.3. Ek No: 10. 2020-2021 Eğitim–öğretim yılı bahar döneminde sınıf 

temsilci raporları (sınıf temsilcilerinin kendi sınıflarına ilişkin sorunları 

derledikleri ve bildirdikleri raporlar). 

xi. TS. 2.3. Ek No: 11. 2021-2022 Eğitim–öğretim yılı güz döneminde sınıf 

temsilci raporları (sınıf temsilcilerinin kendi sınıflarına ilişkin sorunları 

derledikleri bildirdikleri raporlar). 

xii. TS. 2.3. Ek No: 12. Anabilim dalları akreditasyon temsilcileri ile 

gerçekleştirilen akreditasyon toplantı belgesi (Microsoft Teams).  

xiii. TS. 2.3. Ek No: 13. Yükseköğretim kurumları öğrenci konseyleri ve 

yükseköğretim kurumları ulusal öğrenci konseyi yönetmeliği. 

xiv. TS. 2.3. Ek No: 14. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim 

Koordinatörlüğü çalışma usul ve esasları.  

xv. TS. 2.3. Ek No: 15. SDÜ 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı öğrenci 

memnuniyet anketi (Üniversitenin tün akademik birimleri için). 

xvi. TS. 2.3. Ek No: 16. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin diş 

hekimliği programına yönelik geri bildirim anketleri (SDÜ Kalite anketi 

2016-2020). 

xvii. TS. 2.3. Ek No: 17. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için öğretim 

üyesi-ders geri bildirim anket föyü. 

xviii. TS. 2.3. Ek No:18. Öğrenci, ders-öğretim üyesi geri bildirim anketlerinin 

uygulanmasına yönelik akreditasyon komitesi tutanağı  

xix. TS. 2.3. Ek No: 19. Akreditasyon koordinatörlüğü tarafından önerilen 

öğrenci merkezli çeşitli eğitim uygulamalarının müfredata 

yerleştirilmesine Fakülte Yönetim Kurulu kararı.   

xx. TS. 2.3. Ek No: 20. 2020-2021 Öğrenci ders-öğretim üyesi geri bildirim 

raporları (Covid-19 dönemi). 

xxi. TS. 2.3. Ek No: 21. 2021-2022 Eğitim-öğretim yılı güz dönemi öğrenci 

ders-öğretim üyesi geri bildirim raporları. 

xxii. TS. 2.3. Ek No: 22. Program değerlendirme komisyonu ara raporu.  

xxiii. TS. 2.3. Ek No: 23. Eğitim-öğretim koordinatörlüğü toplantı tutanağı 

(öğrenci geri bildirimlerinin görüşülmesi). 
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xxiv. TS. 2.3. Ek No: 24. Öğrenci geri bildirimlerine yönelik olarak 

gerçekleştirilen toplantı sonrası, Eğitim-öğretim koordinatörlüğünün 

anabilim dallarına gönderdiği uyarı-bilgilendirme yazıları.  

xxv. TS. 2.3. Ek No: 25.  Öğrenci Yönetim Sistemi (OYS) kullanıcı ara yüzü 

ekran görüntüsü. 

xxvi. TS. 2.3. Ek No: 26. Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) kullanıcı ara yüzü ekran 

görüntüsü. 

xxvii. TS. 2.3. Ek No: 27. Program değerlendirme komisyonu kurulmasına 

yönelik Fakülte Yönetim Kurulu Kararı. 

xxviii. TS. 2.3. Ek No: 28. Program değerlendirme komisyonu çalışma usul ve 

esasları.  

xxix. TS. 2.3. Ek No: 29. Program değerlendirme komisyonu toplantı tutanağı. 

(Fakültemiz müfredatında CIP modeli uygulanması kararı) 

xxx. TS. 2.3. Ek No: 30. Mezun geri bildirimleri sonrasında Protetik Diş 

Tedavisi Anabilim Dalında gerçekleştirilen müfredat uygulama 

değişikliğine ilişkin kurul kararı (07.07.2021). 

xxxi. TS. 2.3. Ek No: 31. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı klinik uygulama 

dersi karne örneği 

xxxii. TS. 2.3. Ek No: 32. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı klinik uygulama 

dersi karne örneği (vaka sunumları) 

xxxiii. TS. 2.3. Ek No: 33. Mezun geri bildirimleri sonrasında Endodonti 

Anabilim Dalında gerçekleştirilen müfredat uygulama değişikliğine ilişkin 

kurul kararı (07.07.2021). 

xxxiv. TS. 2.3. Ek No: 34. Endodonti anabilim dalı klinik ve preklinik uygulama 

dersleri güncelleştirilmiş karne örnekleri. 

xxxv. TS. 2.3. Ek No: 35. Endodonti anabilim dalı vaka sunumları ekran 

görüntüsü (çevrim içi olarak gerçekleştirilmekte). 

xxxvi. TS. 2.3. Ek No: 36. Fakültemiz genişletilmiş eğitim programı (GEP) 

çalışması için Fakülte Yönetim Kurulu kararı.  

xxxvii. TS. 2.3. Ek No: 37. Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğünün, 3. sınıf 

öğrencilerinin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde engelsiz ve 
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geriatri kliniğinde gözlemci olarak bulunmalarının müfredata eklenmesine 

yönelik kararı.  

xxxviii. TS. 2.3. Ek No: 38. 2021-2022 Eğitim-öğretim yılı bahar dönemi 3. sınıf 

öğrencileri için müfredat dâhilinde düzenlenen gözlemci listesi. 

xxxix. TS. 2.3. Ek No: 39. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 2021-

2022 eğitim-öğretim yılı klinik uygulama dersi (staj) karneleri. 

xl. TS. 2.3. Ek No: 40. Fakültemiz GEP kapsamında yer almak üzere 2022-

2023 Eğitim-öğretim yılında 5. sınıf müfredatına “Geriatrik ve engelli 

bireylerde diş hekimliği uygulamaları” isimli dersin yerleştirilmesi için 

Fakültemiz Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü kararı.  

 

1.3.TS. 2.4.  

i. TS. 2.4. Ek No: 1. Birinci sınıf Diş Anatomisi, Morfolojisi ve Çiğneme 

Fizyolojisi dersi not çizelgesi.  

ii. TS. 2.4. Ek No: 2. Fakültemiz anabilim dallarının 2021-2022 klinik 

müfredatı uygulama (staj) karneleri.  

iii. TS. 2.4. Ek No: 3. Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 

bahar dönemi ders programı. 

iv. TS. 2.4. Ek No: 4. Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğünün, 4. ve 5. sınıf 

klinik uygulama eğitimleri sırasında öğrencilerin iletişim becerilerinin 

değerlendirilmesine yönelik Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü tavsiyesi 

(İlgili form ve bu formun uygulanmasına yönelik karar metni) (Klinik 

uygulama eğitimi öğrenci değerlendirme formu).  

v. TS. 2.4. Ek No: 5. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan 

Sağlıkta Kalite Standartları ADSH versiyon 3 Gösterge Yönetim 

Rehberine göre hazırlanan protez göstergeleri ekran görüntüleri.  

vi. TS. 2.4. Ek No: 6. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi müfredat programında 

anabilim dalları (teorik dersler) - DUÇEP 2016 eşleştirme tablosu. 

vii. TS. 2.4. Ek No: 7. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi müfredat programında 

anabilim dalı klinik uygulamaları - DUÇEP 2016 eşleştirme tablosu.  
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viii. TS. 2.4. Ek No: 8. 2021-2022 Eğitim-öğretim yılı 3. sınıf Farmakoloji 

dersi öğrenme çıktıları ekran görüntüsü (reçete yazımı). 

ix. TS. 2.4. Ek No: 9. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi I dersi eğitim çıktıları 

OBS ekran görüntüsü (Sistemik hastalıklar, konsültasyon). 

x. TS. 2.4. Ek No: 10.  Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 

kliniğinde reçete yazımı örneği.  

xi. TS. 2.4. Ek No: 11. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı kliniğinde 

konsültasyon istem örneği. 

xii. TS. 2.4. Ek No: 12. Fakültemiz öğrenci topluluğu (Ağız Diş Sağlığı 

Topluluğu / ADİS) 2021-2022 eğitim-öğretim yılında gerçekleşen etkinlik 

listesi.  

xiii. TS. 2.4. Ek No: 13. ADİS instagram sayfası ekran görüntüsü. 

xiv. TS. 2.4. Ek No: 14. 2021-2022 Eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin 

katılımı ile çevre köy ve merkez okullarda gerçekleşen koruyucu diş 

hekimliği uygulamaları ve taramalar.  

xv. TS. 2.4. Ek No: 15. 2021-2022 Eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin 

katılımı ile çevre köy ve merkez okullarda gerçekleşen koruyucu diş 

hekimliği uygulamaları ve taramalarda öğrencilerimize verilen katılım ve 

teşekkür belgelerinden örnekler.  

xvi. TS. 2.4. Ek No: 16. Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu (SİHAT) 

programları çerçevesinde gerçekleştirilen sağlık taraması sonuç raporu 

(Aşağıkara Köyü - ISPARTA). 

xvii. TS. 2.4. Ek No: 17. Isparta-Burdur Diş Hekimleri Odası Başkanı Sn. 

Naim Şenyurt’un ergonomi dersi konuşması.  

 

1.4.TS. 3.1 

i. TS. 3.1. Ek No: 1. SDÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği. 

ii. TS. 3.1. Ek No: 2. Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı derslerin belirtke 

tabloları. 
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iii. TS. 3.1. Ek No: 3. Ders kazanımları-program yeterlilikleri sayısal / sözel 

ilişki tabloları. 

iv. TS. 3.1. Ek No: 4. Eğiticilerin Eğitimi modül I ve II katılımcıları listeleri 

ve sertifika örnekleri 

v. TS. 3.1. Ek No: 5. Eğiticilerin eğitimi III. Modül talebi için Dekanlık 

görevlendirme talebi. 

 

 

 

1.5.TS. 3.4.  

i. TS. 3.4. Ek No: 1. Öğrenci yönetim sisteminde sınav matrikslerini 

gösteren ekran görüntüsü. 

ii. TS. 3.4. Ek No: 2. 2021-2022 Eğitim-öğretim yılı güz döneminde ara 

sınavlara ilişkin örnek matriksler (Endodonti II ve Endodonti III). 

iii. TS. 3.4. Ek No: 3.   SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinde 2021-2022 eğitim-

öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilen ara sınavların Orion Soft 

yazılımı kullanılarak gerçekleştirilen analizi.   

 

1.6.TS. 3.5. 

i. TS. 3.5. Ek No: 1. 2021-2022 Eğitim-öğretim yılı güz dönemi 4. ve 5. 

sınıf klinik uygulama stajlarına ilişkin öğrencilerin geri bildirim formları.  

ii. TS. 3.5. Ek No: 2. Staj sonu öğrenci değerlendirme formlarının anabilim 

dalları tarafından görüşülüp değerlendirildiğine ilişkin tutanaklar. 

iii. TS. 3.5. Ek No: 3.  2021-2022 Eğitim-öğretim yılı güz döneminde 

gerçekleştirilen sınavlardan sonra soru değerlendirme ders/oturumunun 

yapılandırılmış bir şekilde uygulanması gerektiğine ilişkin akreditasyon 

koordinatörlüğü yazısı.  

iv. TS. 3.5. Ek No: 4. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 

gerçekleştirilen sınavlardan sonra soru değerlendirme ders/oturumunun 

yapılandırılmış bir şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin kanıtlar. 
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v. TS. 3.5. Ek No: 5. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinde 2021-2022 güz 

döneminde kullanılmaya başlanan Orion Soft Öğrenci Değerlendirme 

Sistemi programının ara yüz ekran görüntüsü.  

vi. TS. 3.5. Ek No: 6. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinde 2021-2022 güz 

döneminde kullanılmaya başlanan Orion Soft Öğrenci Değerlendirme 

Sistemi örnek sınav analizi ekran görüntüleri.  

 

 

 

1.7.TS. 4.1.  

i. TS. 4.1. Ek No: 1. WhatsApp uygulaması örnek grubu 

ekran görüntüsü.  

ii. TS. 4.1. Ek No: 2. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Facebook 

uygulaması hesabı ekran görüntüsü. 

iii. TS. 4.1. Ek No: 3. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi instagram 

uygulaması hesabı ekran görüntüsü. 

iv. TS. 4.1. Ek No: 4. SDÜ mobil uygulaması ekran 

görüntüsü. 

v. TS. 4.1. Ek No: 5. SDÜ mobil uygulanması kullanımı 

ekran görüntüsü. 

vi. TS. 4.1. Ek No: 6. 2021-2022 yılı danışman öğretim üyesi 

– öğrenci eşleştirme listesi. 

vii. TS. 4.1. Ek No: 7. 2021-2022 Eğitim öğretim yılı 

danışman öğretim üyesi – öğrenci görüşmelerine ilişkin 

kayıt ve tutanaklar.  

viii. TS. 4.1. Ek No: 8. Fakültemiz öğrencilerinin TDB kongre 

katılım kanıtı. 

ix. TS. 4.1. Ek No: 9. 2021-2022 Eğitim öğretim yılı güz 

döneminde 5. sınıf öğrencileri için düzenlenen “Endodontik 

döner alet kullanımı” başlıklı kursa ilişkin görseller.  
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x. TS. 4.1. Ek No: 10. SDÜ bahar şenlikleri (Covid-19 

pandemi öncesi). 

xi. TS. 4.1. Ek No: 11. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci 

duyuru panosu.  

1.8.TS. 5.2.  

i. TS. 5.2. Ek No: 1. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

diş hekimlerinin protetik diş tedavisi klinik eğitimine 

yönelik geri bildirim ekran görüntüsü. 

ii. TS. 5.2. Ek No: 2. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

diş hekimlerinin tıbbi acil müdahale yeterliliklerine ilişkin 

geri bildirim ekran görüntüsü. 

iii. TS. 5.2. Ek No: 3. Eğitim öğretim koordinatörlüğünün, 

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunu diş hekimlerinin geri 

bildirimleri doğrultusunda 5. sınıf müfredatındaki Acil Tıp 

Dersine uygulamalı ders saati eklenmesine yönelik kararı.    

iv. TS. 5.2. Ek No: 4. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

diş hekimlerinin geriatrik ve engelli bireylerle iletişim ve 

tedavi yeterliliklerine ilişkin geri bildirimleri ekran 

görüntüsü. 

v. TS. 5.2. Ek No: 5. Endodonti anabilim dalının, DUÇEP 

2016 yeterlilikleri çerçevesinde müfredata Endodonti-

Periodontal hastalıklar başlıklı konunun eklenmesine 

yönelik kurul kararı. 

1.9.TS. 5.3.  

i. TS. 5.3. Ek No: 1. SDÜ kalite çalışmaları çerçevesinde Diş 

Hekimliği Fakültesi için hazırlanan akran değerlendirmesi 

raporu (SDÜ Hukuk Fakültesi tarafından akran 

değerlendirmesi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir).  

ii. TS. 5.3. Ek No: 2. Covid-19 pandemi sürecinde, öğrenci 

geri bildirimlerine ilişkin olarak SDÜ Eğitim ve Öğretimi 

İzleme Komisyonu raporu.  
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iii. TS. 5.3. Ek No: 3. Covid-19 pandemi sürecinde 2020-2021 

Eğitim Öğretim yılında uygulanacak eğitim modeline 

ilişkin SDÜ Senatosu kararı.  

iv. TS. 5.3. Ek No: 4. SDÜ tüm eğitim birimlerinde ortak 

olarak “Kariyer Planlama” dersinin verilmesine yönelik 

SDÜ Senatosu kararı.  

v. TS. 5.3. Ek No: 5. SDÜ Kalite Güvence Sistemi 

“Perspektif Geliştirme Çalıştay” raporu.  

 

 

 

1.10. TS. 5.4.  

i. TS. 5.4. Ek No: 1. SDÜ Kalite Güvence Sistemi 

çalışmaları çerçevesinde kurulan Mezun Danışma – İş 

Dünyası danışma kurulları.  

ii. TS. 5.4. Ek No: 2. SDÜ mezunlarının kariyer ve istihdam 

durumları ile üniversiteye yönelik memnuniyetlerinin 

değerlendirilmesi. 

1.11. TS. 6.1. 

i. TS. 6.1. Ek No: 1. SDÜ akademik personel alımı süreci iş 

akışı.  

ii. TS. 6.1. Ek No: 2. SDÜ öğretim üyeliği kadrolarına 

başvurma, atanma ve yükseltme kriterlerine ilişkin yönerge. 

iii. TS. 6.1. Ek No: 3. SDÜ akademik personellerinde sağlık 

bilimlerine ait değerlendirme kriterleri.  

iv. TS. 6.1. Ek No: 4. SDÜ akademik personel kadro atama 

süreçlerine ilişkin tutanak örneği 

v. TS. 6.1. Ek No: 5. SDÜ akademik Yükseltme ve Atanma 

Kriterleri Değerlendirme Komisyonu tutanağı. 
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vi. TS. 6.1. Ek No: 6. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan, 

Dekan Yardımcısı, Başhekim, Anabilim Dalı Başkanı ve 

öğretim üyelerinin görev tanımları.  

1.12. TS. 6.3.  

i. TS. 6.3. Ek No: 1. Devlet yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı norm kadrolarının belirlenmesine ve 

kullanılmasına ilişkin yönetmelik. 

ii. TS. 6.3. Ek No: 2. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi 

dekanlığınca anabilim dallarına gönderilen norm kadro 

talep yazı örneği.  

iii. TS. 6.3. Ek No: 3. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi anabilim 

dallarından dekanlık makamına gönderilen norm kadro 

talep örneği.   

 

1.13. TS. 6.4.  

i. TS. 6.4. Ek No: 1. SDÜ Kalite Güvence Ofisi tarafından 

yayınlanan “Etik Davranış İlkeleri”.   

1.14. TS. 6.6. 

i. TS. 6.6. Ek No: 1. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi 

görevlendirme talep formu. 

ii. TS. 6.6. Ek No: 2. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim 

üyelerinin çeşitli akademik faaliyetler için doldurdukları 

form örnekleri.  

iii. TS. 6.6. Ek No: 3. SDÜ kalite çalışmaları çerçevesinde 

tüm akademik personel için gerçekleştirilen eğitici gelişim 

programı.  

iv. TS. 6.6. Ek No: 4. SDÜ kalite çalışmaları çerçevesinde 

tüm akademik personel için gerçekleştirilen eğitici gelişim 

programı katılımcı grup listesi.  
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v. TS. 6.6. Ek No: 5. YÖKAK, SABAK ve SABDEK iş 

birliği ile gerçekleştirilen “eğitimcilerin eğitimi” eğitimine 

katılan öğretim üyelerimizin katılım sertifikaları.  

1.15. TS. 6.7. 

i. TS. 6.7. Ek No: 1. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim 

elemanlarının eğitim ve ders verme hareketliliğine ilişkin 

Erasmus görevlendirme yazıları.   

 

1.16. TS. 7.2. 

i. TS. 7.2. Ek No: 1. SDÜ ödenek gönderme süreci iş akışı. 

ii. TS. 7.2. Ek No: 2. SDÜ 2021-2027 stratejik planı. 

iii. TS. 7.2. Ek No: 3. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2021 

faaliyet raporu.  

iv. TS. 7.2. Ek No: 4. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinde 2021 

yılında eğitim öğretime yönelik gereksinimlerinin 

Rektörlük ilgili birimlerine gönderildiğine ilişkin örnek 

yazışmalar.   

 

1.17. TS. 8.2. 

i. TS. 8.2. Ek No: 1. SDÜ Kalite Güvence Ofisinin akademik 

birimlerdeki öğrenci temsilciliğine ilişkin yazısı.  

 

1.18. TS. 8.3. 

i. TS. 8.3. Ek No: 1. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi eğitim 

yönetimine idari teknik ve sekreterlik desteği veren 

personelin görev tanımları ve sorumlulukları.  

ii. TS. 8.3. Ek No: 2. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci 

etkinliklerine katkı veren SDÜ Sağlık-Kültür Daire 

Başkanlığının konuya ilişkin yazışmaları. 
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iii. TS. 8.3. Ek No: 3. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Döner 

Sermaye – Satın Alma birimine ait örnek dokümanlar.  

 

1.19. TS. 8.5. 

i. TS. 8.5. Ek No: 1. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi program 

hedefleri ve yeterlilikleri arasındaki ilişki matriksi.  

ii. TS. 8.5. Ek No: 2. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi müfredat 

programındaki dersler için ders kazanımları-program 

yeterlilikleri arasındaki sayısal ilişki.  

 

1.20. TS. 8.6.  

i. TS. 8.6. Ek No: 1. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinde 

Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden 

gerçekleştirilen ve 2017-2022 yılları arasındaki eğitim 

yönetimine ilişkin yazışmaların örnek ekran görüntüleri.  

 

1.21. TS. 8.7.  

i. TS. 8.7. Ek No: 1.  SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim 

Dallarına ilişkin klinik makine teçhizat – sarf malzemesi 

istem yazıları.    

ii. TS. 8.7. Ek No: 2. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı – 

anabilim dalı başkanları toplantıları tutanakları.  

iii. TS. 8.7. Ek No: 3. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi kurum 

dışı gözlem formu.  
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TABLO ve ŞEKİLLER LİSTESİ 

 

1. Tablo 1. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinin son beş yıla ilişkin öğrenci sayısı.  

2. Tablo 2. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinde kullanılan eğitim yöntemlerinin dağılımı (%).    

3. Tablo 3. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi eğitim programında son 5 yılda dönemlere göre 

öğrencilerin akademik başarı durumları. 

4. Tablo 4. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı kliniğinde son üç yılda öğrenciler 

tarafından gerçekleştirilen diş hekimliği uygulamaları. 

5. Tablo 5. Endodonti Anabilim Dalı kliniğinde son üç yılda öğrenciler tarafından 

gerçekleştirilen diş hekimliği uygulamaları. 

6. Tablo 6. Pedodonti Anabilim Dalı kliniğinde son üç yılda öğrenciler tarafından 

gerçekleştirilen diş hekimliği uygulamaları. 

7. Tablo 7. Periodontoloji Anabilim Dalı kliniğinde son üç yılda öğrenciler tarafından 

gerçekleştirilen diş hekimliği uygulamaları. 

8. Tablo 8. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı kliniğinde son üç yılda öğrenciler tarafından 

gerçekleştirilen diş hekimliği uygulamaları. 

9. Tablo 9. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı kliniğinde son üç yılda öğrenciler 

tarafından gerçekleştirilen diş hekimliği uygulamaları. 

10. Tablo 10. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı kliniğinde son üç yılda öğrenciler 

tarafından gerçekleştirilen diş hekimliği uygulamaları.  

11. Tablo 11. SDÜ Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde genel anestezi ve sedasyon 

altında gerçekleştirilen uygulamalar. 

12. Tablo 12. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi akademik personel kadro dağılımı (sayı / yüzde).  

13. Tablo 13. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri kadro analizi.  

14. Tablo 14. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri iş yükü analizi.  

15. Tablo 15. Klinik uygulamalardan sorumlu öğretim elemanı – klinik uygulama eğitim alan 

öğrenci oranları. 

16. Tablo 16. Öğretim üyelerinin (komisyon üyelikleri, fakülte yönetim görevleri, diğer 

üniversitedeki görevlendirmeler vs.) ve kurum dışı (pandemi, sağlık politikasındaki 

değişimler vs.) görevleri kurum içi ve kurum dışı görevleri. 
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17. Tablo 17. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinin son üç yılda katıldıkları sürekli 

mesleki gelişime yönelik etkinlikler. 

18. Tablo 18. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinin anabilim dalı bazında yayın, ödül 

proje sayıları. 

19. Tablo 19. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu personel bilgileri.  

20. Tablo 20. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Bilgi İşlem Merkezi personel bilgileri.  

21. Tablo 21. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi program çıktılarının misyon-vizyon ilişkisi. 
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Dalı başkanı, Endodonti Anabilim Dalı temsilcisi,  Başhekim, 

Fakülte Öz Değerlendirme Komisyonu üyesi, Prof. Dr. Bulem ÜREYEN KAYA, Endodonti 
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Üniversitesi kalite güvence sistemi fakülte temsilcisi, Sağlık Bakanlığı kalite sistemi kurum 

koordinatörü, Dekan Yardımcısı, 

Fakülte Öz Değerlendirme Komisyonu üyesi, Prof. Dr. S. Süha TÜRKASLAN, Protetik Diş 

Tedavisi Anabilim Dalı başkanı, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı temsilcisi, Fakülte Kurulu 

üyesi, Fakülte Yönetim Kurulu üyesi, 

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

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

Anabilim Dalı temsilcisi,  Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim 

öğretim komisyonu üyesi, 
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Fakülte Öz Değerlendirme Komisyonuüyesi, Prof. Dr. Derya YILDIRIM, Ağız Diş ve Çene 

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

Fakülte Öz Değerlendirme Komisyonu üyesi, Doç. Dr. Esin BOZDEMİR, Ağız Diş ve Çene 

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

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

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

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim öğretim Komisyonu başkanı, 

Dekan Yardımcısı,  

Fakülte Öz Değerlendirme Komisyonu üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Tayfun YAZICI, Ağız, Diş ve 

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

temsilcisi, 

Fakülte Öz Değerlendirme Komisyonu üyesi, Doç. Dr. Derya CEYHAN, Pedodonti 

Anabilim Dalı öğretim üyesi, Pedodonti Anabilim Dalı temsilcisi, 

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

Dalı öğretim üyesi, Pedodonti Anabilim Dalı temsilcisi,  Süleyman Demirel Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi Eğitim öğretim komisyonu üyesi, 

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

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

temsilcisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim öğretim komisyonu 

üyesi, 

Fakülte Öz Değerlendirme Komisyonu üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Muhittin UĞURLU, Restoratif 

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

Fakülte Öz Değerlendirme Komisyonu üyesi, Doç. Dr. Üyesi Neslihan Ebru ŞENIŞIK, 

Ortodonti Anabilim Dalı öğretim başkanı, Ortodonti Anabilim Dalı temsilcisi, kurum AKTS 

koordinatörü, 

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

YOĞUN, Ortodonti Anabilim Dalı araştırma görevlisi, DUS temsilcisi, 

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

Kaynaklar alt komisyonu üyesi, Fakülte sekreteri. 

07.04.2021 Tarihli DEPAD Sonuç Raporunda SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi 

Değerlendirmeler ve İstenilen Belgeler (Rv 1)  
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2. EĞİTİM PROGRAMININ YAPISI ve İÇERİĞİ 

TS.2.1. Mezuniyet öncesi eğitim programının DUÇEP ve TYYÇ ile uygunluğunu göstermelidir. 

Bu belgeler bulunuyor, ancak Ek 5.2.2. No:3’e göre, web sayfasında yer alan “Türkiye 

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) tanımlanan 6.DÜZEY yeterlilikleri” bölümüne 

“7.DÜZEY” yazılmalıdır. Karşılanması gereken düzey “yüksek lisans-7.DÜZEY”dir. 

Diş Hekimliği Fakültesi Lisans programı 300 AKTS'den oluşan 5 yıllık bir programdır. 

Program, Bologna Süreci’nin Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA) 

nde tanımlanan 1.DÜZEY ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) nde 

tanımlanan 7.DÜZEY yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS koşullarını ve düzey 

yeterliliklerini ayni zamanda Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) 

nde tanımlanan 7.DÜZEY yeterliliklerini sağlamaktadır (TS.2.1 Ek No:1). Programı başarı ile 

tamamlayan öğrencilere Yüksek Lisans Derecesine haiz Diş Hekimliği Fakültesi Lisans 

Diploması verilmektedir (TS.2.1 Ek No: 2, TS.2.1 Ek No: 3). 

 

TS.2.3. Eğitim-öğretim planının ön görüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına alan, 

düzenli aralıklarla gözden geçirilerek sürekli gelişimini sağlayacak yönetim politikası 

bulunmalıdır.  

Bu standart için beklenen kanıtlar: Ders programı düzenleme komitesi, görev tanımı, üyeleri, 

toplanma sıklığı, karar defteri, alınan kararların ve geri bildirimlerin nasıl uygulamaya 

geçirildiğini belgeleyen kanıtlardır. Bu belgelere raporda bulunamamıştır. “Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönergesi” bulunmaktadır. Bunun dışında, geri bildirimler ile alakalı olarak, mezun 

anketi, öğrenciler için öğretim üyesi ve ders değerlendirme anketleri bulunmaktadır. Her ABD 

için sonuçlar sunulmuş, ancak bu geri bildirimler nasıl hayata geçirildi, hangi toplantılarda 

hangi üyelerle hangi kararlar alındı, mevcut müfredat güncelleme tarihleri gibi bilgiler eksiktir. 

Raporda, geri bildirim değerlendirme ve geliştirme aşamalarının planlandığı belirtilmektedir. 

Bu cümleden de anlaşılacağı gibi, henüz yapılmadığı, gelecekte yapılması planlanmaktadır. 

 

Eğitimde program değerlendirme çalışmaları mevcut programların durumunun 

saptanması, geliştirilmesi gereken alanların ve olumlu yönlerin vurgulanması ve saptanan 

Ekler/TS.2.1%20Ek%20No%201.docx
Ekler/TS%202.1%20EK%20No%202.docx
Ekler/TS.2.1%20Ek%20No%203.jpeg
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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 geri dönüşleri ışığında programlarımızı 

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

eğitim programları bu felsefe ile her öğretim yılı başında ana bilim dalları kurulunda ders 

planları, ders içerikleri, ders saatleri, ders işleyiş modelleri, ölçme değerlendirme yöntemleri, 

ders materyal ve kaynakları görüşülmektedir (TS.2.3. Ek No: 1). 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 

(TS.2.3. Ek No: 2). Eğitim-Öğretim Komisyonu kararı Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur ve 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi internet sayfası üzerinden düzenli olarak 

duyurulmaktadır (TS.2.3. Ek No:  3, https://dishek.sdu.edu.tr/).  

Fakültemiz Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü; Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim 

Öğretim Koordinatörlüğüne (https://eok.sdu.edu.tr/tr/) bağlı olarak ve Süleyman Demirel 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve sınav yönergesine (TS.2.3. Ek No: 2) 

uygun olarak görev yapmaktadır.  

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim sisteminin program 

geliştirme süreçlerinde kalite ve verimliliğin sağlanabilmesi ve uygulamaya dönüştürülmesi 

amacıyla eğitim ile ilişkili; 

 akademik takvimin belirlenmesi,  

 eğitim-öğretimin koordinasyonu, 

 ders programlarının düzenlenmesi, 

 derslere ilişkin ölçme -değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, 

 sınav takviminin belirlenmesi, 

 not onay formlarının teslim alınması, 

 sınav notlarının ilan edilmesi, 

 preklinik ve klinik çalışma programlarının belirlenmesi, 

 yatay geçiş ve intibakların görüşülmesi konularında Fakülte Kurulu ve Yönetim Kuruluna görüş 

sunmaktadır.  

Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%201.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%202.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%203.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%202.pdf
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Fakültemiz Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Dekan’ın teklifi ve Fakülte Yönetim 

Kurulu’nun onayı ile sınıf koordinatörleri (1.-5. sınıf) ve eğitim koordinasyonundan sorumlu 

dekan yardımcısının başkanlığını yaptığı 6 öğretim üyesinden oluşmaktadır 

(https://dishek.sdu.edu.tr/tr/komisyon-ve-koordinatorler/komisyonlar-13369s.html). Eğitim-

Öğretim Koordinatörlüğü yılda en az 2 kez ve gerekli durumlarda toplanır (TS.2.3. Ek No:  4).  

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 Covid19 pandemisi sırasında dekan ve her anabilim dalından en az 

bir temsilci ile oluşturulmuştur (TS.2.3. Ek No: 5). 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 Koordinatörlük, Dekanlığımız aracılığı ile 

Isparta-Burdur Diş Hekimleri Odası’na kayıtlı diş hekimleri ve fakültemizden mezun farklı 

illerde ve kurumlarda mesleğini icra eden meslektaşlarımızla iletişim kurarak dış paydaşlarımızı 

kurumsal olarak sürece katma kararlılığını göstermiştir (TS.2.3. Ek No: 6, TS.2.3. Ek No:  7, 

TS.2.3. Ek No:  8). Mevcut öğrencilerimizin de bu sürece dâhil edilmesi amacı ile tüm sınıf 

öğrenci temsilcileri ile (1.-5. sınıf) Fakültemiz akreditasyon komitesi toplantısı gerçekleştirilmiş 

(TS.2.3. Ek No:  9), bu toplantı sonrasında sınıf temsilcileri aracılığı ile tüm öğrencilerden eğitim 

öğretim programına yönelik geri bildirimler alınmıştır (TS.2.3. Ek No:  10, TS.2.3. Ek No:  11). 

Yukarıda belirtilen geri bildirimler anabilim dalları ile akreditasyon komitesi tarafından 

paylaşılmıştır (TS.2.3. Ek No:  12). Öğrencilerimizin fakültemizde eğitim öğretim faaliyetlerinin 

planlanması ve yürütülmesi aşamalarına katılımlarının güvence altına alınabilmesi ve 

devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla fakültemiz eğitim -öğretim koordinatörlüğü çalışma usul 

ve esaslarına YÖK ün ilgili mevzuatına uygun olarak (TS.2.3. Ek No:  13) sınıf öğrenci 

temsilcilerinin eğitimin planlamasındaki rolü “Güz ve Bahar yarıyılı dönemlerinde en az bir kere 

olmak üzere öğrenci sınıf temsilcilerinin katılımı ile toplantılar yapmak” ifadeleri ile güvence 

altına alınmıştır (TS.2.3. Ek No:  14).  

Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%204.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%205.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%206.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%207.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%208.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%209.docx
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%2010.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%2011.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2012.docx
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2013.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2014.docx
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“Eğitim-öğretim planının ön görüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına almak” 

ilkesi doğrultusundaki çalışmalar SDÜ’ nün 2015 yılında başlayan Kalite Güvence Sistemi 

çalışmaları dahilinde yürütülmüştür (https://kalite.sdu.edu.tr/). Bu çalışmalar doğrultusunda, 

üniversitenin tüm akademik programlarında olduğu gibi diş hekimliği fakültesi öğrencilerden 

alınmış Üniversitemizin Eğitim-Öğretim kalitesini değerlendiren öğrenci memnuniyet anketleri 

(TS.2.3. Ek No: 15) ve öğrenci ders değerlendirme geri bildirimleri 2016 yılından itibaren 

(https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar/anket-raporlari, TS.2.3. Ek No:  16) mevcuttur. Ancak 

üniversitemiz kalite güvence ofisinin gerçekleştirdiği bu geri bildirimlerin fakültemiz bazında 

daha ayrıntılı olarak ders ve öğretim üyesi ilişkili değerlendirilebilmesi amacıyla 2021-2022 

eğitim öğretim döneminde yılda en az 2 kez olmak üzere öğrenci ders/öğretim üyesi geri 

bildirimi anketleri (TS.2.3. Ek No:  17) 11.09.2020 tarihli akreditasyon komitesi toplantısı 

önerisi (TS.2.3. Ek No:  18) ve FYK kararı (TS.2.3. Ek No:  19) ile uygulanmaya başlanmıştır. 

2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait geri bildirimler (TS.2.3. Ek No:  20, TS.2.3. 

Ek No:  21) program değerlendirme komisyonu ve ardından 2021-2022 güz dönemine ait geri 

bildirimler hem program hem de eğitim öğretim komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve 

iyileştirilmesi gerekli görülen bazı alanlar için kararlar alınmıştır (TS.2.3. Ek No:  22, TS.2.3. Ek 

No:  23, TS.2.3. Ek No:  24). 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 sağlamaktadır.  

Üniversitemiz kalite güvence sistemi çalışmaları dahilinde 2020-2021 eğitim öğretim 

bahar yarıyılına kadar kullanılmış olan öğrenci bilgi sistemi (https://obs.sdu.edu.tr/) yerine 

“Moodle - eğitim yönetim sistemi uygulaması” (Modular-Object-Oriented-Dynamic-Learning-

Environment  / Esnek Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı) temelli yeni bir öğrenme 

yönetim sistemi (TS.2.3. Ek No:  25) ve öğrenci bilgi sistemi (TS.2.3. Ek No:  26) 

kullanılmaktadır. Bu uygulama sayesinde, öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin eğitim 

programına ve çıktılarına (geri bildirim) daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmektedir. 

Yukarıda tanımlanan geri bildirimlerin, “çok paydaşlı bir kontrol mekanizması” oluşturmakta ve 

uygulamadaki eğitim-öğretim planının tüm paydaşlar tarafından düzenli olarak kontrol 

edilmektedir.   

Fakülte Akreditasyon Koordinatörlüğü, “Eğitim-öğretim planının düzenli aralıklarla 

gözden geçirilerek sürekli gelişimini sağlayacak yönetim politikası bulunmalıdır” ilkesi 

Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2015.pdf
https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar/anket-raporlari
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2016.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2017.docx
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2018.PDF
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%2019.PDF
Ekler/TS.%202.3.%20Ek%20No%2020.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2021
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2021
Ekler/TS.%202.3.%20Ek%20No%2022.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2023.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2023.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2024.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2025.docx
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2026.docx
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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 Fakültemizde Program Değerlendirme Komisyonu kurulmuştur (TS.2.3. Ek No:  27) ve 

çalışma usul ve esasları belirlenmiştir (TS.2.3. Ek No:  28).  Yapılan ilk toplantıda SDÜ Diş 

Hekimliği Fakültesi lisans programının değerlendirilmesinde bağlam (contex), girdi (input), 

süreç (process) ve ürün/çıktı (product) (CIPP) modelinin uygunluğuna karar verilmiştir (TS.2.3. 

Ek No:  29).  

 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında PUKO (planla, uygula, 

kontrol et, önlem al) kalite sürecini gösteren örnekler:  

2020-2021 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen mezun geribildirimleri tüm anabilim dalı 

başkanlıkları ile paylaşılmıştır. Bu çerçevede protetik diş tedavisi anabilim dalı müfredatına 

yönelik “tam protez laboratuvar üretim aşamalarını içeren başmaklarda bilgi eksikliği” vurgusu 

gözlenmiştir (TS.2.3. Ek No: 6). Anabilim dalı 07.07.2021 tarihli toplantısında bu durumu 

değerlendirmiş ve 2021-2022 eğitim öğretim yılından başlamak üzere, öğrencilerin 4.ve 5. Sınıf 

klinik uygulama eğitimlerinde değişikliğe gitme kararı almıştır. Öğrencilerden hastalara 

uyguladıkları tam protez tedavilerinin tüm laboratuvar aşamalarını kendileri gerçekleştirmeleri 

istenmiştir (TS.2.3. Ek No:  30). Ek olarak 4. Ve 5. Sınıf klinik uygulama eğitimlerinde küçük 

gruplar oluşturularak vaka sunumu ve vaka tartışmaları yapılandırılmış bir şekilde uygulanmaya 

başlanmış ve karneye işlenerek takibi yapılmaktadır (TS.2.3. Ek No:  31, TS.2.3. Ek No:  32). 

Endodonti Anabilim dalı öğrenci merkezli eğitim çalışmaları ve DUÇEP 2016 

yeterlilikler çerçevesi göz önünde bulundurularak preklinik ve klinik uygulama iş akışları 

anabilim dalı toplantısında görüşülmüştür (TS.2.3. Ek No:  33). Yapılan bu değerlendirmeler 

sonucunda preklinik ve klinik karneler güncellenmiştir (TS.2.3. Ek No:  34) ve 4., 5. Sınıf klinik 

uygulama eğitimlerinde küçük gruplar oluşturularak vaka sunumu ve vaka tartışmaları 

yapılandırılmış bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır (TS.2.3. Ek No:  35). Yine 2021-2022 

eğitim öğretim yılı güz dönemi staj sonu geri bildirimleri değerlendirilmiş, öğrencilerimizin 

klinikte cihaz eksikliği olduğu yönündeki geri bildirimleri dikkate alınarak bazı cihazların (apex 

bulucu gibi) sayısı arttırılmıştır (TS.2.3. Ek No:  33). 

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) 

Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2027.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2028.pdf
Ekler/TS.%202.3%20Ek%20No%2029.jpg
Ekler/TS.%202.3%20Ek%20No%2029.jpg
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%206.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2030.PDF
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%2031.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2032.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%2033.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2034.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2035.docx
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%2033.pdf
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oluşturulmalıdır” öngörüsünün gerçekleştirilmesi için de çalışma kararı almıştır. Akreditasyon 

Koordinatörlüğümüzün “Fakültemize özgün bir GEP oluşturulması” kararı doğrultusunda 2021-

2022 eğitim öğretim yılında programa yerleştirmek üzere bir GEP içeriği hazırlanmışına karar 

verilmiştir (TS.2.3. Ek No:  36). Koordinatörlük, yaptığı genel bilgilendirme toplantılarında bu 

tavsiye kararını fakültemiz öğretim üyeleri ile paylaşmıştır (TS.2.3. Ek No:  12). 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 2021 2022 eğitim öğretim yılından başlayarak;  

o 3. Sınıf öğrencilerimizin bahar yarılında engelsiz ve geriatri kliniğinde de gözlemci 

olarak bulunmalarına karar verilmiştir (TS.2.3. Ek No:  37) ve müfredat programına dahil 

edilmiştir (TS.2.3. Ek No:  38).  

o Ağız diş ve çene cerrahisi anabilim dalı 4 ve 5 sınıf klinik uygulama müfredatına genel 

anestezi altında gerçekleştirilen operasyonlarda gözlemci olarak bulunma yükümlülüğü 

getirilmiştir (TS.2.3. Ek No:  39). Bu sayede öğrencilerimizin genel anestezi altındaki yetişkin 

bireylerde (sağlıklı/engelli) gerçekleştirilen çeşitli diş hekimliği uygulamalarını (ortognatik 

cerrahi dahil) gözleyebilmektedir.  

 

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2036.jpg
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2012.docx
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2037.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2038.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2039.pdf
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             SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ameliyathanesi 

 

 

 

 

 

Fakültemiz GEP kapsamında geriatrik ve engelli bireylerde diş hekimliği uygulamalarına 

yönelik olarak 5. Sınıf eğitim programına teorik bir dersin dahil edilmesi çalışmalarına 

başlanmıştır (TS.2.3. Ek No:  40). Bu dersin temel çıktısı farklı anabilim dallarında engelli ve 

geriatrik bireylere yönelik gerçekleştirilen teşhis ve tedavi protokollerinin bir bütün 

oluşturulacak şekilde öğrencilerimize aktarılmasıdır. Bu sayede öğrencilerimiz engelsiz ağız diş 

sağlığı hastanemizde sadece gözlem yapmakla kalmayıp teorik düzeyde de kendilerini 

geliştireceklerdir. Tüm anabilim dallarının dâhil olacağı bu ortak ders yapılandırılmış ve 

kanıtlanmış olarak öğrencilerimizin diploma eklerinde de yer alacaktır. Bu ortak ders 

kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılında anabilim dallarından klinik uygulama karnelerinin 

Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%2040.pdf
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geriatrik ve engelli bireylerdeki klinik uygulamaları da kapsayacak şekilde yeniden 

güncellenmesi talep edilecektir. 

 

TS.2.4. Programın her evresinde öğrenci merkezli eğitim uygulamaları yer almalıdır 

Bu standart için eklenen kanıtlar, pratik uygulamalarda 3 anabilim dalına ait puan kartlarıdır. 

Diğer anabilim dallarının da klinik uygulamaları eklenmelidir. Hâlihazırda var olan 5 yıllık 

eğitim programı ve yıllara/evrelere göre dağılımı bu bölüme eklenmelidir. 

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 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.  Ek 

olarak, öğrencilerin kendi kendilerine öğrenme becerisini geliştirebilmek için preklinik eğitim 

dönemi içerisinde 1. Sınıf Diş Anatomisi, Morfolojisi ve Fizyolojisi dersi uygulaması bu amaçla 

bir gün içerisinde değil, haftanın üç gününe dağıtılmış olarak verilmektedir 

(https://dishek.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/guz-y-y-ders-programi-imzali-27-10-2021-

27102021.pdf). İlk gün öğrencilere bir önceki haftanın geribildirimleri verilmekte ve yeni dersin 

teorik anlatımı yapılmakta, ikinci ders günü demonstrasyon eşliğinde haftanın ödevi 

gerçekleştirilmekte, üçüncü gün 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 (TS.2.4. Ek No:  1). 

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

https://dishek.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/guz-y-y-ders-programi-imzali-27-10-2021-27102021.pdf
https://dishek.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/guz-y-y-ders-programi-imzali-27-10-2021-27102021.pdf
Ekler/TS.2.4.%20Ek%20No%20%201.pdf


14 
 

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 (TS.2.4. Ek No: 2) içerisinde kendi aralarında ve bir eğitmen eşliğinde 

gerçekleştirdikleri vaka sunumları, küçük konu başlıkları dahilinde sunumlar ya da literatür 

tartışmaları bu bağlamda işlenen eğitim etkinliklerindendir. Bu sunumlar ve küçük grup 

tartışmaları 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 yönetmeleri ve bu bilgileri 

akranları ile paylaşma imkânı kazanmaktadırlar. 

 

TS.2.6 Eğitim programında yönetim, liderlik, takım çalışması, iletişim ve risk yönetimi 

konusunda öğrenme ortamları sağlamış olmalı 

Bu standart için kanıt eklenmiştir. Ancak 39. sayfa 3. paragrafta yer alan “protez teknisyenleri” 

ile ilgili paragrafa kanıt gerekmektedir (laboratuvar bilgi fişi ya da iletişim değerlendirme formu 

vb.). Ayrıca tıp doktorlarıyla konsültasyon, alerji testi, reçete yazımı gibi diğer alanlarla iletişim 

de sorgulanmalı ve kanıtlanmalıdır. 

SDÜ Diş Hekimliği eğitim-öğretim programında özellikle klinik eğitim süresi içerisinde 

takım çalışması, liderlik ve yönetim becerilerini geliştiren yapılandırılmış eğitim modülleri 

uygulanmaktadır (TS.2.4. Ek No: 2).  

Ekler/TS.2.4.%20Ek%20No%20%202.pdf
Ekler/TS.2.4.%20Ek%20No%20%202.pdf
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Programda iletişim becerilerinin kazandırılmasına yönelik temel iletişim becerileri dersi, 

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

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

olan “Davranış bilimleri” dersi ile başlamaktadır (TS.2.4. Ek No: 3). 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. Bununla birlikte klinik uygulama öğrencisinin 

iletişim bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesine ve geliştirilmesine olanak sağlayan bir izleme 

formu (karne) yapılandırılarak uygulanmaya başlanmıştır (TS.2.4. Ek No: 4). Bu formun temel 

hedefi içeriğinden de anlaşılacağı üzere anamnez alma becerisi, fizik muayene becerileri, iletişim 

becerisi, klinik karar verme, profesyonellik, organizasyon/verimlilik ve genel klinik yeterlilik 

başlıkları altında klinik uygulama eğitimleri süresince öğrencinin gözlenmesidir. Bu 

değerlendirme formu birbirini takip eden bütün klinik uygulamalar süresince öğrencinin yanında 

bulunacak bu sayede daha önceki kliniklerde gözlenen öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri 

yakından takip edilebilecektir. Formunda en alt kısmında bulunan ve görsel analog ölçüm (VAS) 

ile hem öğrencinin hem de öğretim elemanının bu formun kullanılmasına yönelik geri 

bildirimleri alınmaktadır. Klinik uygulama eğitimlerini tamamlayan öğrenciler Eğitim öğretim 

yılı sonunda bu formları öğrenci işlerine teslim etmekle yükümlüdür. Formalar yıl sonunda 

eğitim öğretim komisyonu tarafından değerlendirilecektir.  

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 (TS.2.3. Ek No:  31, TS.2.4. Ek No: 5).   

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 

Ekler/TS.2.4.%20Ek%20No%203.pdf
Ekler/TS.2.4.%20Ek%20No%204.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%2031.pdf
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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. 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 (TS.2.4. Ek No: 6, TS.2.4. Ek No: 7).  

Fakültemiz eğitim öğretim müfredatında 3. sınıfta okutulan Farmakoloji dersi 

konularından ve öğrenme çıktılarından birisi reçete yazılmasıdır (TS.2.4. Ek No: 8). Farklı 

sistemik hastalıklara sahip bireylerde diş hekimliği uygulamaları esnasında dikkat edilecek 

hususların detaylı olarak anlatıldığı ve gerekli durumlarda ilgili tıp hekimlerine hastanın 

yönlendirildiği durumlar teorik ders konuları arasındadır (TS.2.4. Ek No: 6). Bununla birlikte 3. 

Sınıf Ağız, Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi I dersinin güz döneminde sistemik hastalıklar, 

laboratuvar tetkikleri, konsültasyon istemi konuları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır (TS.2.4. Ek 

No: 9). Anabilim dalları klinik uygulamalarda gerekli görüldüğü durumlarda öğrenci eğitici 

eşliğinde reçete yazmakta ve konsültasyon isteminde bulunmaktadır (TS.2.4. Ek No: 10, TS.2.4. 

Ek No: 11). Fakültemizde her klinikte kullanılmak üzere kurum kalite standartları kapsamında 

hazırlanmış matbu bir konsültasyon istem formu bulunmaktadır. 

Öğrencilerimiz tarafından organize edilen (Ağız Diş Sağlığı Topluluğu, ADİS) etkinlikler 

ekip çalışması ve iletişim konularında becerilerin kazandırılmasında önemli rol oynamaktadır.  

2020-2021 eğitim öğretim yılında düzenlenen bu faaliyetler ek TS.2.4. Ek No: 12 listelenmiştir 

aynı zamanda ADİS instagram sayfasından da takip edilmektedir (TS.2.4. Ek No: 13). Fakülte 

dışı etkinlikler kapsamında çevre köy ve merkez okullarında ve köylerde yapılan çocuklar, 

öğrenciler, köylüler ve diğer vatandaşlara ağız bakımı ve diş fırçalama bilgisi, mevcut ağız 

sağlığı verilerinin tespit edilmesi ve paylaşılması öğrencilerimizin takım çalışması, iletişim ve 

risk yönetimi becerilerine katkı sağlamaktadır (TS.2.4. Ek No: 14, TS.2.4. Ek No: 15). Benzer 

şekilde öğrencilerimize sosyal sorumluluk projelerine katılma fırsatı sunularak ekip çalışmasını 

gözlemleme ve bizzat deneyimleme fırsatı sunulmaktadır (TS.2.4. Ek No: 16). 

Ekler/TS.2.4.%20Ek%20No%206.pdf
Ekler/TS.2.4.%20Ek%20No%207.pdf
Ekler/TS.2.4.%20Ek%20No%208.jpg
Ekler/TS.2.4.%20Ek%20No%206.pdf
Ekler/TS.2.4.%20Ek%20No%209.docx
Ekler/TS.2.4.%20Ek%20No%209.docx
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Eğitim programının 5. yılında Ergonomi dersine davet edilen Meslek Oda Başkanı diş 

hekiminin muayenehane açarken başvuracağı kurumlar ve gerekli evraklar, muayenehanede 

çalışma düzeni, personel eğitimi, hasta kayıtlarının tutulması ve önemi, hasta-hekim, hekim-

hekim ilişkisi konularında gerekli bilgiler vermekte ve öğrencinin meslek hayatında lider bir 

yönetici olarak hekimlik mesleğini yapabilmesine katkı sağlamaktadır (TS.2.4. Ek No: 17).   

TS.2.9. Öğrencilerin beklenen yetkinlikleri kazanabilmeleri için klinik dönemde yeterli sayıda 

klinik uygulama yapmaları temin edilmelidir 

Bu standart için kanıt olarak sadece klinik baraj puanları yer almaktadır. Öğrencilerin yaptığı 

klinik uygulamaların DUÇEP’ teki mesleki uygulamalarla ilişkisi gösterilmelidir. 

 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 (TS.2.4. Ek No: 2). Öğrencilerden beklenen beceri ve 

uygulamalar stajlarda staj karnesi içerisinde yapılandırılmıştır. Öğrencilerin yaptığı klinik 

uygulamaların DUÇEP teki mesleki uygulamalarla ilişkisi her anabilim dalı için hazırlanan 

tablolarla ayrı ayrı gösterilmektedir (TS.2.4. Ek No: 7). 

 

STANDART 3. ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

TS.3.1.  Ölçme, değerlendirmede kullanılan yöntem ve ölçütleri teorik, pratik, preklinik ve klinik 

uygulama derslerine göre açıkça tanımlamış olmalıdır. 

Her derse ait belirtke tabloları bu standart kanıtları içinde yer almaktadır. Ölçme 

Değerlendirme konusunda gelecekte “Eğiticinin Eğitimi” adında bir eğitim planlandığı Bölüm 5 

TS 3.1 Ek No:7 adlı yönetim kurulu karar kanıtında görülmektedir. Ancak sözü geçen kararın 

uygulaması ile ilişkili belgelere gereksinim vardır. 

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. 

Ekler/TS.2.4.%20Ek%20No%2017.pdf
Ekler/TS.2.4.%20Ek%20No%20%202.pdf
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bendine (TS.2.3 Ek No: 2) ve Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinin 20. Maddesinin 4. bendine (TS. 3.1. Ek No: 1) göre dönem başında ilan edilir.   

Ders ile ilgili tüm ayrıntılar Hem Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi WEB 

sayfasında hem de SDÜ Öğrenci Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden duyurulmaktadır (TS.2.3 Ek 

No: 25). Bu yolla öğrenci, dersin kredisini, haftalık ders programını, dersin varsa uygulamasına 

ait tüm bilgileri (klinik, preklinik 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 yapılandırılmıştır. Derslere göre belirtke tabloları Öğrenci Bilgi 

Sisteminde mevcuttur (TS.3.1 Ek No: 2). Ölçme ve değerlendirmenin belirtke tablolarında yer 

alan öğrenme hedefleri ile uyumunu gösteren matrisler tanımlanmıştır (TS.3.1 Ek No: 2). 

Öğrenme hedeflerinin ölçüldüğünü gösteren Tablolarımız yine Öğrenci Bilgi Sisteminde 

mevcuttur (TS.3.1 Ek No: 3).  

Ayrıca, ölçme, değerlendirmede kullanılan yöntem ve ölçütlerin güncellenmesi ve tüm 

öğretim üyelerimiz tarafından içselleştirilmesi amacıyla 2020-2021 eğitim yılı sonunda başlayan 

ve fakültemiz programına özgün Eğitim becerilerini geliştirme kursunun ilk modülü (Program) 

28 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihinde ardından 4-6 Ekim 2021 tarihinde “Ölçme Değerlendirme 

Eğitimi” SDÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dr M İnci 

Başer Kolcu ve Dr. Giray Kolcu tarafından Fakültemiz öğretim üyelerine verilmiştir (TS.3.1 Ek 

No: 4).   Eğitimler sertifikalandırılmıştır. Bu eğitimlerin bir sonraki basamağı olarak “Küçük 

Grup Eğitimlerinde Yönlendiricilik” başlıklı 3. Modül Şubat 2022 tarihinde yapılması 

planlanmıştır (TS.3.1 Ek No: 5). 

 

TS.3.4. Ölçme değerlendirme uygulamalarının amaç ve öğrenim hedefleri ile uyumluluğunu 

göstermeli, geçerliliği ve güvenilirliğini değerlendirmelidir. 

Sınav değerlendirme matrisleri hazırlanmış, gelecekte kullanılması planlanmıştır. Ancak 

sonuçları henüz alınmadığından sunulamamıştır. 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim programı dahilinde 

yapılan ölçme değerlendirme uygulamalarının dersin amaç ve öğrenim hedefleri ile 

uyumluluğunu gösteren matriksler kullanılmakta ve yeni OYS sistemi üzerinden öğrencilerimiz 

ile paylaşılmaktadır (TS.3.4 Ek No: 1, TS.3.4 Ek No: 2). 2020-2021 eğitim öğretim bahar 

döneminde online olarak gerçekleştirilen final ve bütünleme sınavları “Moodle” ÖYS üzerinden 

yapılmış ve ilk defa sınavlarımızın geçerlilik ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir.  

Ölçme değerlendirme uygulamalarımızın derslerimizin amaç ve öğrenim hedefleri ile 

uyumluluğunu göstermek, ayrıntılı veri analizleri yapabilmek amacı ile 2021-2022 eğitim 

öğretim yılından geçerli olmak üzere diş hekimliği programına özgü web tabanlı “öğrenci 

değerlendirme yazılımı” (Orion-Soft Yazılım, Denizli 

http://www.pauteknokent.com.tr/firma/adnan-koksal/47) satın alınmış ve kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu yazılım sayesinde fakültemizde gerçekleştirilen tüm uygulamalı ve kuramsal 

sınavların ölçme değerlendirilme işlemleri, soru bankası oluşturma, kuramsal ve uygulamalı 

sınavlarda veri analizi (TS.3.4 Ek No: 3) ve öğrenci eğitici geri bildirimleri alınabilecektir. 

Ayrıca, yazılım, eğiticiler tarafından belirlenen öğrenim çıktıları ile eğitim etkinliklerini 

ilişkilendirerek raporlamaya izin vermektedir. Yazılım, öğrenciler ve eğiticiler tarafından verilen 

geri bildirimleri raporlayabilmektedir. Tüm bu özellikleri ile bu yazılımın müfredat geliştirme 

çalışmalarımıza katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. 

 

TS. 5.3.5. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini öğrenmeyi destekleyecek şekilde planlamalı, 

uygulamalı ve öğrenciye geri bildirim vermelidir.  

TS.3.5 için kanıt sunulamamıştır. 

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 (TS.2.4 Ek No: 4). Benzer 

şekilde ödev görev yönetimi üzerinden işletilen ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde (ödev 
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yapılması, vaka/literatür sunulması, online küçük grup çalışmaları) öğrencilere puanlama ve 

sözlü sınavlarda öğrenciler aldıkları puanlara ilaveten geribildirim almakta ve refleksiyon 

yapmaları sağlanmaktadır (TS.2.3 Ek No: 32, 35).  Dördüncü ve 5. sınıf klinik uygulama 

derslerinden sonra öğrencilerden staja yönelik geri bildirim alınmaktadır (TS.3.5 Ek No: 1). Bu 

geribildirimler anabilim dallarında görüşülmekte (TS.3.5 Ek No: 2), gerekli düzenlemeler 

yapılmaktadır. Aynı zamanda fakültemizdeki klinik uygulama eğitimlerinin 

değerlendirilebilmesi ve planlanabilmesi için geribildirimler eğitim öğretim koordinatörlüğü ile 

de paylaşılmaktadır (TS.2.3 Ek No: 23).  

Ölçme değerlendirme araçlarının öğrenmeyi destekleyecek şekilde öğrenme alanına 

yönelik hazırlanmasını güvence altına almak amacı ile S.D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Sınav 

Değerlendirme Matrisi (TS.3.4 Ek No: 2) kullanılmaktadır ve OYS üzerinden sınav sonrası tüm 

öğrenciler ile paylaşılmaktadır (TS.3.4 Ek No: 1). Bununa ek olarak öğrencilerin öz 

değerlendirme yapabilmeleri amacıyla sınav cevap anahtarları sınav sonrası derste veya 

planlanan ayrı bir oturumda öğrencilerle paylaşılmaktadır (TS.3.5 Ek No: 3, TS.3.5 Ek No: 4). 

Öğrencilerin itiraz etmek istedikleri ya da anlamadıkları cevapları öğretim üyeleri ile ya da akran 

değerlendirmesi şeklinde tartışarak öğretim üyelerine geri bildirim vermeleri de sağlanmaktadır.  

Ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin elde edilen verilerin düzenli aralıklarla izlenebilmesi ve 

değerlendirilebilmesi için 2021-2022 eğitim öğretim yılından geçerli olmak üzere diş hekimliği 

programına özgü web tabanlı “öğrenci değerlendirme yazılımı” (Orion-Soft Yazılım, Denizli 

http://www.pauteknokent.com.tr/firma/adnan-koksal/47) kullanılmaya başlanmıştır. Programa 

soru girişi yapılırken öğretim üyesinin bu sorunun hangi öğrenim çıktısına yönelik olarak 

hazırlandığını belirtmesi istenmektedir. Bu sayede soru dökümü ile birlikte eşleşen öğrenim 

çıktıları raporlanabilmektedir. Soruların hedeflenen öğrenim çıktılarını kapsayıp kapsamadığı, 

soruların ayırt edicilik özelliklerinin yeterli olup olmadığı, ayırt edici soru sayısının genel 

sınavdaki oranı, hedeflenen öğrenme çıktısına yönelik sorunun doğru cevaplanma oranı vb. 

analizleri yapabilmektedir (TS.3.5 Ek No: 5, TS.3.5 Ek No: 6). Bu sayede öğretim üyesi daha 

nitelikli soru hazırlama konusunda bir geribildirim sahibi olmuş olmakta ve öğrencilerde 

bilgilerinin daha iyi ölçülüp değerlendirilebileceği bir sınavla karşılaşmaktadır. Tamamlanmamış 

öğrenme hedeflerinin bu geribildirimler sayesinde tamamlanabilmesi mümkün olmaktadır. 
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STANDART 4. ÖĞRENCİLER 

 

TS.4.1. Sosyal, idari ve akademik alanlarda öğrencilerle sürekli ve düzenli olarak yüz yüze, 

elektronik ve basılı materyalleri kullanarak iletişim sağlayacak ortamları oluşturmalıdır. 

Bu standart için bazı ek kanıtlar sunulabilir. Örneğin: Danışman-Öğrenci görüşme kayıtları. 

Öğrencilere atanan danışman listesinin yanı sıra, imzalı formlar ya da görüşme tutanakları 

örnek olarak eklenebilir. Öğrenci e-posta grupları vb... 

 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 (TS.4.1 Ek No: 1) ve fakültemize ait facebook (TS.4.1 Ek No: 2), instagram (TS.4.1 Ek 

No: 3) ve web (TS.2.3 Ek No: 3) sayfaları bulunmaktadır. Üniversitemizde tüm akademik, idari 

ve öğrencilerimizi kapsayan “SDÜ mobil uygulaması” 2019 yılından itibaren kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu mobil uygulaması sayesinde öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin ders 

bazında (TS.4.1 Ek No: 4) iletişim kurabilecekleri (dosya ve fotoğraf paylaşımı dahil) özel grup 

oluşturma olanağına sahiptir (TS.4.1 Ek No: 5).  

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 (TS.2.3 Ek No: 9). Dolayısıyla, fakülte yönetimi ve öğrenciler arasında aktif bir 

iletişim ağı bulunmaktadır. 

3. Danışman öğretim üyeliği (öğrenci danışmanlığı) Üniversitemizde kurumsal bir işleyiş 

olarak uygulanmaktadır. Her bir öğrenci için “Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci 
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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 (TS.4.1 Ek No: 6, TS.4.1 Ek No: 7). Bu görüşmeler, öğrencilerin 

gereksinimlerinin ve özel durumlarının belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Ancak 2020-2021 

eğitim öğretim yılında pandemi nedeniyle bu danışman öğretim üyesi-öğrenci görüşmeleri online 

olarak gerçekleştirilmiştir.  

4. Akreditasyon koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve 2020-2021 bahar ve 2021-2022 

güz döneminde alınan geri bildirimler (TS.2.3 Ek No: 20, 21, TS.3.5 Ek No: 1), tüm teorik ve 

klinik uygulamalı dersler için program gelişimi sürecine katkı sunmaktadır.  

5. Program geliştirme sürecinin bir başka parçası olarak, tüm anabilim dallarımızda dört ve 

beşinci sınıf klinik uygulama eğitiminde öğrencilerin “vaka takdimi” ya da “endikasyon 

tartışması” benzeri öğrenme süreçleri uygulanmaktadır (TS.2.3 Ek No: 32, 35). 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. Bu uygulamalar dahilinde DEPAD tarafından öngörülen “akademik alanlarda 

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

iletişim sağlayacak ortamları oluşturmalıdır” ilkesini gerçekleştirilmektedir.  

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

asistanlar ile öğrencileri bir araya getiren toplantılar düzenlemektedir (TS.2.4 Ek No: 12) ve bu 

toplantılar ADIS instagram sayfasından paylaşılmaktadır (TS.2.4 Ek No: 13) 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 
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Hekimliği balosu ve ADİS SDU öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen tiyatro gösterisi 

düzenlenmektedir (TS.2.4 Ek No: 12). 

8. Geçmişten günümüze, fakültemizin ev sahipliğini üstlendiği Diş Hekimliği kongreleri 

düzenlenmiş olup öğrencilerimizin bu kongrelerin organizasyonunda yer almalarına imkân 

verilerek mesleki gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca, Türk Diş Hekimleri Birliği’nin 

düzenlemiş olduğu kongrelere katılmayı talep eden ve isteyen öğrencilerimize, ADİS SDU 

öğrenci topluluğu aracılığıyla, katılım imkânları sağlanmıştır (TS.4.1 Ek No: 8). Son sınıf 

öğrencilerimize 2021-2022 eğitim öğretim güz yarıyılında mesleki gelişimlerine katkı 

sağlayacak “endodontide döner alet sistemleri” k 

ursu düzenlenmiştir (TS.4.1 Ek No: 9).  

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 (TS.4.1 Ek No: 10). 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 (TS.4.1 Ek No: 11) 

(güncel görüntü). 

11. Fakültemiz sorumluluklarını tanımlayan ve sistemin işleyişini açıklayan yönerge veya 

yönetmelik belgeleri bulunmakta olup öğretim elemanları ve öğrenciler, fakülte web sayfası 

aracılığıyla bilgilendirilmektedir (https://dishek.sdu.edu.tr/). 

 

STANDART 5. KALİTE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ 

 

TS.5.2. Eğitim programını düzenli olarak gözden geçiren bir değerlendirme sistemine sahip 

olmalıdır.  

EK 5.5.2. No:15 ve No:17’de öğrenci ve mezun öğrenci memnuniyet anketleri bulguları 

verilmiştir. Bu bulgulara göre, en kıymetli geribildirim kaynakları olan anketlerle müfredatta 
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hangi değişikliklerin yapıldığı, bu kararların alındığı toplantı tutanakları, yeni müfredat gibi 

ekler sunulmalıdır. Bir başka deyişle, “eğitim programı düzenli olarak gözden geçiriliyorsa, 

saptanan eksiklikler müfredata nasıl yansıtılıyor” sorusuna cevap verilebilmelidir.  

Ayrıca EK 5.5.2. No:15’e göre 2017-2018 yılından sonra bir değerlendirme yapılmadığı 

anlaşılmaktadır.  Bu tür faaliyetler sürekliliği güvence altına alınmalı ve belgelenmelidir. 

 Süleyman Demirel Üniversitesinin 2015 yılında başlayan Kalite Güvence Sistemi 

çalışmaları dahilinde “Eğitim-öğretim planının uygulanmasınının güvence altına alınması” ilkesi 

ile çalışmalar yürütülmüştür (https://kalite.sdu.edu.tr/tr/mevzuat-ve-politikalar/egitim-ogretim-

politikasi-12206s.html). Bu çalışmalar doğrultusunda, üniversitenin tüm akademik 

programlarında olduğu gibi diş hekimliği fakültesi öğrencilerden alınmış Üniversitemizin 

Eğitim-Öğretim kalitesini değerlendiren öğrenci memnuniyet anketleri (TS. 2.3 Ek No: 15) ve 

öğrenci ders değerlendirme geri bildirimleri 2016 yılından itibaren (TS. 2.3 Ek No: 16) 

mevcuttur. Ancak üniversitemiz kalite güvence ofisinin gerçekleştirdiği bu geri bildirimlerin 

fakültemiz bazında daha ayrıntılı olarak ders ve öğretim üyesi ilişkili değerlendirilebilmesi 

amacıyla 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yıllık dersler için her dönem sonu, dönemlik 

dersler için de dönem sonu olmak üzere öğrenci ders/öğretim üyesi geri bildirimi anketleri 

(TS.2.3. Ek No:  17) 11.09.2020 tarihli akreditasyon komitesi toplantısı önerisi (TS.2.3. Ek No:  

18) ve FYK kararı (TS.2.3. Ek No:  19) ile uygulanmaya başlanmıştır ve FYK kararı ile bu 

uygulamanın devamlılığı güvence altına alınmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar 

dönemine ilişkin ilk geri bildirimler (TS.2.3. Ek No:  20, TS.2.3. Ek No:  21) ve en önemli 

paydaşlarımızdan mezun (TS.2.3. Ek No: 6) geribildirimleri anabilim dalları ile paylaşılmıştır. 

Bu geribildirimler doğrultusunda bazı anabilim dallarında programa yönelik değişiklikler 

tartışılarak 2021-2022 eğitim öğretim yılı müfredatına eklenmiştir. Bu bağlamda gerçekleştirilen 

değişiklik örnekleri: 

 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinden mezun dişhekimlerine uygulanan anket sorusuna 

“mezun olduğumda bir tam/bölümlü protezin planlamasını ve üretimini gerçekleştirebiliyordum” 

verilen cevaplar (TS.5.2. Ek No: 1) Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında tartışılmış ve verilen 

olumlu yanıt düzeyi (%60) yeterli bulunmamıştır. Bu nedenle 2021-2022 eğitim yılından 

başlayarak klinik uygulama öğrencilerinin (evre 2) pratik barajı tamamlayabilmeleri için tam 
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protezin akrilik tepme aşamalarının tamamını kendilerinin yapmaları kararı alınmıştır (TS.2.3. 

Ek No: 30).  

 Anketin “diş hekimliği fakültesindeki son sınavımdan sonra tıbbi acil müdahale 

gerçekleştirebiliyordum” sorusuna verilen olumlu cevapların yetersiz olduğu (%20) (TS.5.2. Ek 

No: 2) eğitim öğretim komitesinde görüşülmüş ve sadece teorik olarak programda yer alan 5. 

Sınıf Acil Tıp dersine uygulama saati de eklenmiştir (TS.5.2. Ek No: 3, TS.2.4. Ek No: 3). 

Ayrıca üniversitemiz 2021-2022 eğitim öğretim güz döneminden itibaren sağlık alanında verilen 

uygulamalı dersler için merkezi bir laboratuvar hazırlamıştır 

(https://tip.sdu.edu.tr/tr/linkler/beceri-laboratuvari-397s.html). Beşinci sınıf acil tıp dersi 

uygulamaları bu laboratuvarda gerçekleştirilecektir.  

 Aynı anketin “mezun olduğumda geriatrik ve engelli bireylerle daha iyi iletişim 

kurabiliyordum, geriatrik ve engelli hastaları tedavi edebiliyordum, fiziksel ya da psikomotor 

engeli olan hastaları tedavi edebiliyordum” sorularına verilen olumlu cevapların yetersiz olduğu 

(%38-%43) (TS.5.2. Ek No: 4) görülmüştür. DUÇEP 2016 da yer almamasına rağmen 

fakültemizin bir parçası olan engelsiz ağız ve diş sağlığı hastanesinin varlığından da destek 

alarak Geriatrik ve engelli bireylerde diş hekimliği uygulamalarına yönelik bir teorik dersin 

müfredata dahil edilmesine karar verilmiştir (TS.2.3. Ek No: 40). 2022-2023 eğitim öğretim 

yılında 5. Sınıf öğrencilerine haftada 1 saat verilmesi planlanan bu dersin içeriğinin 

oluşturulması için eğitim öğretim komisyonu çalışmalarına başlamıştır.   Bu dersin temel çıktısı 

farklı anabilim dallarında engelli ve geriatrik bireylere yönelik gerçekleştirilen teşhis ve tedavi 

protokollerinin bir bütün oluşturulacak şekilde öğrencilerimize aktarılmasıdır. Bu sayede 

öğrencilerimiz engelsiz ağız diş sağlığı hastanemizde sadece gözlem yapmakla kalmayıp teorik 

düzeyde de kendilerini geliştireceklerdir. Tüm Anabilim dallarımızla birlikte tıp fakültesi ilgili 

anabilim dallarının da (nöroloji, geriatri, beslenme ve diyetetik vb.) dahil olacağı bu ortak ders 

yapılandırılmış ve kanıtlanmış olarak öğrencilerimizin diploma eklerinde de yer alacaktır. Bu 

ortak ders kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılında anabilim dallarından klinik uygulama 

karnelerinin geriatrik ve engelli bireylerdeki klinik uygulamaları da kapsayacak şekilde yeniden 

güncellenmesi talep edilecektir.  
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 Diş hekimliği çekirdek eğitim programı (DUÇEP 2016) ve mezun anketlerinin birlikte 

değerlendirildiği endodonti anabilim dalı kurul toplantısında 4. Sınıf Endodonti teorik dersine 

(Endodonti III) Endodonti-Periodontal hastalıklar ders konusunun eklenmesine karar verilmiştir 

(TS.5.2. Ek No: 5).  

 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi her anabilim dalı için 4. Ve 5. Sınıf klinik 

uygulamaların değerlendirildiği staj geri bildirimleri ve ders öğretim üyesi geribildirimleri 

tamamlanmış ve anabilim dallarında görüşülmüştür (TS.3.5. Ek No: 2) ve gerekli görülen 

değişiklikler (TS.2.3. Ek No: 24) uygulanmıştır.  

 “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 Fakültemizde program 

değerlendirme komisyonu kurulmuştur (TS.2.3. Ek No: 27, https://dishek.sdu.edu.tr/tr/komisyon-

ve-koordinatorler/komisyonlar-13369s.html) ve çalışma usul ve esasları belirlenmiştir (TS.2.3. 

Ek No: 28). Yapılan ilk toplantıda SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi lisans programının 

değerlendirilmesinde bağlam (contex), girdi (input), süreç (process) ve ürün/çıktı (product) 

(CIPP) modelinin uygunluğuna karar verilmiştir (TS.2.3. Ek No: 29). Program Değerlendirme 

Komisyonu 2020-2021 bahar yarıyılı, 2021-20222 güz yarıyılı öğrenci/ders öğretim üyesi 

geribildirimleri, öğretim üyesi ders öğrenci değerlendirme, mezun öğrenci geribildirimleri, 2021-

2022 güz vize sınav analizi sonuçları, 2021 eğitim öğretim komisyonu toplantı tutanaklarını 

değerlendirmiş ve bir ara rapor halinde sunmuştur (TS.2.3. Ek No: 22).  

 

TS.5.3. Eğitim programının geliştirilmesinde ve güncellenmesinde program değerlendirme 

sonuçlarını etkin bir şekilde kullanmalıdır. 

Bu standart için kanıt sunulmamıştır. ÖDR sayfa 69’da “Eğitim öğretim program değişiklikleri 

sözlü olarak tartışılır, tutanak altına alınmaz” ifadesi yer almaktadır. Kayıt aşamasının 

gelecekte planlandığı belirtilmektedir.  

 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde program değişiklikleri, 

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11. maddesine 
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(TS.3.1. Ek No: 1) ile Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönergesinin 10. Maddesine (TS.2.3. Ek No: 2) 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. Fakültemizde her yılsonunda eğitim-öğretim 

komisyonunda eğitim-öğretim yılı tartışılır ve değerlendirilir (TS.2.3. Ek No: 4).  

 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi eğitim programı akreditasyon süreci içerisinde FYK kararı 

kurulan “Program Değerlendirme Komitesi” ve çalışma usul ve esasları ile değerlendirilmesi 

güvence altına alınmıştır.  Her eğitim öğretim yılı sonunda hazırlanması planlanan bu 

değerlendirme raporu, 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemin sonunda akreditasyon 

çalışmalarının çıktılarını daha net ortaya koyabilmek amacıyla ilk defa “2021-2022 eğitim 

öğretim yılı Program ara değerlendirme raporu” olarak hazırlanmıştır (TS.2.3. Ek No: 22). Rapor 

aşağıdaki ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır:  

 Öğrenci Geribildirimleri (evrelere göre sınıflandırılarak),   

Öğretim Üyesi geribildirimleri, 

Akreditasyon komitesi ve eğitim komisyonu Kurul Tutanaklarının Değerlendirilmesi, 

Ölçme Değerlendirme verilerinin (evrelere ve derslere sınıflandırarak) değerlendirilmesi, 

Öğretim üyelerine ait kurum içi eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi,  

Mezuniyet Sonrası geribildirimlerin değerlendirilmesi, 

Sınıf öğrenci temsilcilerinin raporlarının değerlendirilmesi, 

Öğrenme ortamlarının mevcut fiziksel durumlarının değerlendirilmesi.  

 Fakültemiz eğitim öğretim programının değerlendirilmesi sadece “Üniversitemiz Kalite 

Çalışmaları” çerçevesinde ve akran değerlendirmesi anlayışı ile Üniversitemiz Hukuk fakültesi 

öğretim üyeleri tarafından oluşturulan bir ekip tarafından da 6.11.2020 tarihinde 
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değerlendirilmiştir (TS.5.3. Ek No. 1). Bu kalite çalışmaları çerçevesinde fakültemiz öğretim 

üyelerinden oluşan bir ekip te SDÜ tıp fakültesini değerlendirmiştir. Değerlendirme başlıkları şu 

şekildedir;  

Programların amaçları ve yeterlilikleri tanımlanmıştır,  

Programların öğrenme çıktıları oluşturulmuştur,  

Ders öğrenme kazanımları tanımlanmıştır. TYYÇ ile uyumlu program yeterliliklerinin ve ders 

öğrenme kazanımlarının eşleştirildiği matrisler oluşturulmuştur.  

Program yeterlilikleri, programla ilgili konuları kavrama, yorumlayabilme, analiz edebilme ve 

çözüm bulma odaklı tasarlanmıştır. 

Program çıktılarının izlenmesine ilişkin planlamalar (raporlama, anket vb.) yapılmıştır. 

Ders öğrenme kazanımları, ders alanıyla ilgili konuları kavrama, yorumlayabilme, analiz 

edebilme ve çözüm bulma odaklı tasarlanmıştır.  

Ders öğrenme kazanımlarının izlenmesine ilişkin planlamalar (raporlama, anket vb.) yapılmıştır 

Ders sayısı ve haftalık ders saati öğrencinin akademik olmayan etkinliklere zaman ayırabileceği 

şekilde düzenlenmiştir.  

Tüm derslerin AKTS değeri web üzerinden paylaşılmakta, öğrenci iş yükü takibi ile 

doğrulanmaktadır. 

Staj ve mesleğe ait uygulamalı öğrenme fırsatları öğrenci iş yükü ve kredi çerçevesinde 

değerlendirilmektedir.  

Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunun 16 Eylül 2020 tarihli ve 554 sayılı kararında 

belirtilen ölçme ve değerlendirmeye ilişkin hususlar ders izlencelerine yansıtılmıştır.  

Her program ve ders için ilgili kazanımlar listesi öğrenci ile paylaşılmaktadır 

Ders profilleri ve izlence (syllabus) eksiksiz olarak hazırlanmıştır. 

Ekler/TS.5.3.%20Ek%20No%201.pdf


29 
 

 Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Sistemi içinde üniversite genelinde eğitim belirli 

bir takvim ve program çerçevesinde değerlendirilir ve çıkan sonuçların ışığında düzenlemeler 

yapılır. Örneğin en güncel örneği 2020 Mart ayında başlayan Covid19 pandemi sürecinde 

uzaktan eğitim anketlerle değerlendirilmiştir (TS.5.3. Ek No: 2). 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 (TS.5.3. Ek 

No: 2). Senatoda tartışılan öneriler takdir görmüş ve uzaktan eğitim için 2020-2021 eğitim-

öğretim yılında uygulamak üzere yürürlüğe girmiştir (TS.5.3. Ek No: 3). 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 (TS.5.3. Ek No: 4). 

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 (TS.5.3. Ek No: 5). 

 

Ekler/TS.5.3.%20Ek%20No%202.pdf
Ekler/TS.5.3.%20Ek%20No%202.pdf
Ekler/TS.5.3.%20Ek%20No%202.pdf
Ekler/TS.5.3.%20Ek%20No%203.pdf
Ekler/TS.5.3.%20Ek%20No%204.pdf
Ekler/TS.5.3.%20Ek%20No%205.pdf


30 
 

TS.5.4. Ölçme değerlendirme uygulamalarının yararlılığını ve sonuca etkisini izlemeli, 

değerlendirmeli ve geliştirmelidir. 

Bu standart için kanıt sunulmamıştır. ÖDR sayfa 71’de yeni kurulan komisyonlar olduğu, ancak 

çalışmalarının gelecekte planlandığı belirtilmektedir. 

 Ölçme değerlendirme uygulamalarına dair öğretim üyesi/ders değerlendirme, öğretim 

üyesinin ders ve öğrenciyi değerlendirdiği, mezun geri bildirimleri, öğrenci başarı notları, mezun 

öğrencilerimizin çalışma hayatlarındaki yerleri programların geliştirilmesi veya sürdürülmesine 

yönelik karar verilmesinde fakültemiz tarafından kullanılan araçlardır. Bu araçlar program 

değerlendirme komitesi tarafından detaylı olarak raporlanmakta (TS.2.3. Ek No: 22) ve yönetime 

sunulmaktadır.  

 2021-2022 eğitim öğretim yılında mevcut öğrenci sayımız 682 dir. Son 5 yıldaki 

öğrencilerimizin cinsiyet, yabancı uyruklu ve engelli olma durumuna göre dağılımları Tablo 1 de 

verilmiştir.  

 Fakültemiz programında kullanılan eğitim yöntemlerini sunum, vaka tartışması, gözlem, 

simule ortam eğitimleri, uygulama, hastabaşı eğitim olarak sıralayabiliriz. Dönemlere göre 

eğitim yöntemlerinin dağılımı (%) Tablo 2 de verilmiştir.  

 Eğitim programımızda ölçme değerlendirme yöntemleri olarak preklinik uygulamaların 

yapıldığı sınıflarda (1-3. sınıf) genellikle ödev, uygulamalı sınav ve teorik sınavlar yapılırken; 

klinik dönemde (4 ve 5. Sınıf) hasta başı sözlü sınavlar, kinik uygulama barajları, klinik 

uygulama değerlendirme, küçük grup sunum ve vaka tartışmaları, teorik sınavlar 

uygulanmaktadır. Son 5 yılda dönemlere göre öğrencilerin akademik başarı durumları geçme 

notu ortalaması, muafiyet yüzdesi ve sınıf geçme yüzdesi ölçütlerine göre dağılımları Tablo 3 da 

verilmiştir.   

 Program değerlendirme sürecinde öğrencilerden ve eğitimcilerden her dönem sonunda 

yılda en az 2 kez olmak üzere geribildirimlerin alınması FYK kararı ile kararlaştırılmış ve 

güvence altına alınmıştır. 2020-2021 bahar yarıyılından itibaren geribildirimler düzenli olarak 

alınmakta eğitim komisyonu ve program değerlendirme komitesi ile paylaşılmaktadır (TS. 2.3. 

Ek No: 21, 23,  TS. 3.5. Ek No: 1, 2, TS. 2.3. Ek No: 22).  

Ekler/TS.%202.3.%20Ek%20No%2022.pdf
tablolar/Tablo%201.%20Son%205%20Yıl%20Öğrenci%20Sayısı.docx
tablolar/Tablo%202.%20Eğitim%20Programında%20Kullanılan%20Eğitim%20Yöntemleri%20(%25).docx
tablolar/Tablo%203.%20Eğitim%20Programında%20Son%205%20Yılda%20Dönemlere%20Göre%20Öğrencilerin%20Akademik%20Başarı%20Durumları.docx
Ekler
Ekler


31 
 

 Eğitim programının yararlılığının ve etkisinin izlenmesinde yalnızca ders ve 

uygulamalara yönelik geribildirimler değil sınıf temsilcileri ile yapılan dönemlik toplantılarda 

alınan görüşlerde değerlendirilmektedir (TS. 2.3. Ek No: 9,10,11).  

  Üniversitemizde kurumsal olarak akademik danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerimiz kendileri için belirlenen akademik danışman 

(fakültemiz öğretim üyesi) ile her dönem en az 1 kez olmak üzere tüm eğitim hayatı boyunca 

iletişim kurmaktadır (TS. 4.1. Ek No: 7). Öğrencilerimizin sadece akademik hayatta değil sosyal 

yaşamlarında da destekçisi olmayı hedeflemekteyiz. Toplam 682 öğrencimize danışmalık 

hizmeti verilmektedir. 2021-2022 eğitim öğretim yılı mevcut öğrenciler ve akademik danışman 

listesi TS. 4.1. Ek No: 6 da verilmektedir. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi (https://w3.sdu.edu.tr/haber/7707/psikolojik-

danismanlik-ve-rehberlik-birimi-hizmet-vermeye-devam-ediyor) tarafından öğrencilerimize 

hizmet verilmektedir.  

 Fakültemiz 8 ana bilim dalına ait kliniklerde son 3 yılda öğrencilerimizin doğrudan 

katkısı ile verilen ağız diş sağlığı hizmetleri Tablo 4-10 (öğretim üyesi, uzman hekim, diş hekimi 

hizmetleri hariç) izlenmektedir. Eğitim öğretim yılı başında anabilim dalları kliniklerinde 

öğrenci hasta başı uygulama eğitimlerine yönelik (DUÇEP 2016 Diş hekimliği uygulamaları 

listesine uyumlu olarak) (her anabilim dalından gelen uygulama tablosu birleştirilerek), 

erişilmesi gereken yetkinlik seviyelerine uygun tedavi protokolleri öğrencilere duyurulmaktadır 

(TS. 2.4. Ek No: 2).  

 Engelsiz ağız diş sağlığı hastanesi 2019 yılından itibaren hizmet vermektedir. Bu yıldan 

itibaren bilinçli/bilinçsiz sedasyon veya genel anestezi altında (Tablo 11) gerçekleştirilen 

tedavilere 4. ve 5. sınıf öğrencilerimiz ağız, diş çene cerrahisi anabilim dalında gözlemci olarak 

katılmaktadırlar (TS. 2.3. Ek No: 39).  

 2020-2021 eğitim öğretim dönemi mezunlarımızın geri bildirimleri değerlendirildiğinde 

% 55 inin uzmanlık sınavına hazırlandığı, %68 nin özel, %21 nin kamu hastanelerinde, %5 nin 

kendine ait muayenehanesinde hizmet verdiğini, %5 ünün ise doktora eğitimi aldığı görülmüştür 

(TS. 2.3. Ek No: 7). 
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 2021 Mart ayında yapılan DUS sınavında mezun öğrencimiz Yüksel Ceren BOZ 3., 

Ahsen İrem TOKTAS 4., Alpay DEMİR 14. ve Umut ACAR 21. olarak göğsümüzü kabartmıştır. 

Kişisel verilerin korunmasına yönelik 6698 sayılı kanun gereği mezun öğrencilerimizin DUS 

başarılarını veya hangi kurumlarda (resmi/özel) görev aldıklarını yönelik bilgi edinme şansımız 

sadece geribildirimler ile sınırlı kalmaktadır.  

 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 (TS.5.4 Ek No: 1). Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite sistemi 

çerçevesinde mezunlarımızın sadece memnuniyeti anketle değerlendirilmemektedir aynı 

zamanda kariyer planlamaları ve istihdam durumları da izlenmekte ve değerlendirilmektedir 

(TS.5.4 Ek No: 2).   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. 

 

STANDART 6. AKADEMİK ve İDARİ KADRO 

 

TS.6.1. Akademik personel sayısı ve dağılımı açısından eğitim, araştırma ve ağız diş sağlığı 

hizmetlerini karşılayacak yeterliliğe sahip olmalıdır. 

Akademik personel görev tanımları kanıt olarak bu standarda eklenebilir. 

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 33 Öğretim Üyesi yer almaktadır (Tablo 12, 

https://dishek.sdu.edu.tr/tr/akademik-kadro). 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademik kadrosu ile yüksek 

öğretim kurumunun Diş Hekimliğinde hem lisans, uzmanlık ve doktora programları için gerekli 
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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. Süleyman Demirel Üniversitesi akademik personel alımına yönelik süreç (ilan) 

üniversitemiz kalite güvence çalışmaları kapsamında personel daire başkanlığı tarafından 

belirlenmiş ve ilan edilmiştir (TS.6.1 Ek No: 1). Bu iş akışında birimler ihtiyaçlarına göre 

belirledikleri kadro taleplerini Rektörlük makamına iletmekte ardından bu talepler Üniversitenin 

ihtiyaçları doğrultusunda Üniversite Yönetim kurulunda karar bağlanır. Kurulda kadro talebinin 

norm dışı olup olmadığı sorgulanmaktadır. Norm dışı değil ise hazırlanan ilan metni 

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına ilan edilmek üzere gönderilir. Norm dışı ise 

Üniversite Yönetim Kurulu gerekçeli kararı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından izin 

alınır. Hazırlanan ilan metni Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına ilan edilmek üzere 

gönderilir.  

Akademik atama süreçleri 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu tarafından belirlenen 

kriterler çerçevesinde, SDÜ Senatosu tarafından belirlenen Akademik Yükseltilme ve Atanma 

Kriterleri kapsamında gerçekleştirilmektedir (TS.6.1 Ek No: 2). Süleyman Demirel Üniversitesi 

akademik personel (doktor öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi yeniden atama,  doçent, profesör) 

atamasına yönelik iş akışları üniversitemiz kalite güvence çalışmaları kapsamında her biri için 

ayrı ayrı belirlenmiş ve ilan edilmiştir (TS.6.1 Ek No: 1).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  

(TS.6.1 Ek No: 2).  

1-Üniversitenin ilgili birimlerinde ihtiyaç bulunan öğretim üyesi kadroları Rektörlük tarafından 

ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde ilan edilir (TS.6.1 Ek No: 1). 
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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 (TS.6.1 Ek No: 3). 

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  (TS.6.1 Ek No: 4). SDÜ Akademik Yükseltme ve Atanma 

Kriterleri Değerlendirme Komisyonu tarafından düzenlenen tutanak örneği  (TS.6.1 Ek No: 5). 

 Diş Hekimliği Fakültesi Kurum Organizasyon Şeması Diş hekimliği fakültesi web 

sayfasında duyurulmuştur (https://dishek.sdu.edu.tr/tr/kurumsal/organizasyon-semasi-

11510s.html). Fakültemiz Sağlıkta Kalite Standartları çalışmaları kapsamında dekan, dekan 

yardımcısı, başhekim, başhekim yardımcısı, anabilim dalı başkanı, öğretim üyesi, öğretim 

elemanı (araştırma görevlisi, uzman, DUS uzmanlık öğrencisi) görev yetki ve sorumluluklar 

belirlenmiştir (TS.6.1 Ek No: 6). 

Fakültemiz Öğretim Kadrosunun mesleki geçmiş ve kazanımları Tablo 13 de 

gösterilmiştir. Bu tabloda öğretim üyelerinin mezun oldukları kurum ve mezuniyet yılları, 

meslekteki ve kurumdaki deneyim süreleri, Mesleki Kuruluşlarda Verilen Danışmanlık/ 

Yöneticilik, Araştırmada Verilen Danışmanlık/ Yöneticilik/ Yürütücülük gibi ölçütleri 

izlenmektedir.  

Fakültemiz öğretim üyesi ve elemanlarının son iki dönemde verdiği tüm dersler, öğretim, 

araştırma ve uygulama faaliyetleri de iş yükü analiz tablosunda verilmiştir (Tablo 14). Aynı 

zamanda bölümlere göre klinik uygulamadan sorumlu öğretim üyesi/öğretim elemanı ve klinik 

uygulama eğitimi alan öğrenci oranları da Tablo 15 da izlenmektedir. 
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TS.6.3. Öğretim elemanlarının araştırma ve hizmet yüklerini eğitim süreçlerini göz önüne alarak 

belirleyen bir politika oluşturmuş ve yayınlamış olmalıdır. 

Sunulan kanıt (TS.6.3. EK No: 11) bu standartı karşılamamaktadır. 

 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanları eğitim öğretim, araştırma ve uygulama 

hizmet yükleri Tablo14 de gösterilmiştir. Anabilim dallarında öğretim üyesi sayısı ve kıdemi 

dikkate alınarak öğretim planları hazırlanmaktadır. Klinik uygulamadan sorumlu öğretim 

elemanı ve klinik uygulama eğitimi alan öğrenci oranları da tablo Tablo 15 de izlenmektedir.   

 Fakültemiz Öğretim Üyelerinin kurum içi (komisyon üyelikleri, fakülte yönetim 

görevleri, diğer üniversitedeki görevlendirmeler vs.) ve kurum dışı (pandemi, sağlık 

politikasındaki değişimler vs.) görevlendirmeleri ilgili yönetmelikler uyarınca, 657 devlet 

memurları kanunu veya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu esasınca yapılmaktadır. Tablo 16 da 

fakültemiz öğretim üyelerinin görevlendirmeleri ve ilgili yasa ve yönetmelikler listelenmiştir.  

 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  

(TS.6.1 Ek No: 2). Devlet Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı norm kadrolarının 

belirlenmesine ve kullanılmasına ilişkin yönetmelik kapsamında (TS.6.3 Ek No: 1) öğretim üyesi 

başına düşen öğrenci sayısı, ileri düzey araştırma ve geliştirme faaliyetleri,  doktora ve dengi 

programlarından mezun sayısı, üniversitenin eğitim ve öğretim dışında yürüttüğü hizmetler 

dikkate alınarak anabilim dalı ve bölüm kurulunun görüşü, ilgili birim ve üniversite yönetim 

kurulunun kararı Yükseköğretim Kuruluna iletilir. Bu yasa hükümleri gereğince ve dekanlığın 

talebi (TS.6.3 Ek No: 2) ile Anabilim dallarımız Tablo 14, 15 gösterilen iş yüklerini dikkate 

alarak yılda bir kez olmak üzere kurul kararı ile öğretim üyesi veya kadro yükseltme talebinde 

bulunmaktadır (TS.6.3 Ek No: 3). 

 

TS.6.4. Öğretim elemanı seçimi, ataması ve akademik yükseltmeler için akademik liyakati ve 

yetkinliği gözeten fırsat eşitliği sağlayan ölçütleri belirlemiş ve yayınlamış olmalıdır. 

TS.6.4. EK No:12 ile birlikte TS.6.1. EK No:4 ve TS.6.1. EK No:6 bu standarda kanıt olarak 

sunulabilirdi (atama yükseltme ölçütleri). 
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 Öğretim elemanı seçimi, ataması ve akademik yükseltmeler, Eğitim Kalite Politikamızın 

temelini oluşturan etik ve akademik etik kurallar esas alınarak uygulanmaktadır (TS.6.4 Ek No: 

1). 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. 

 Akademik atama süreçleri 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu tarafından belirlenen 

kriterler çerçevesinde, SDÜ Senatosu tarafından belirlenen Akademik Yükseltilme ve Atanma 

Kriterleri kapsamında gerçekleştirilmektedir (TS.6.1 Ek No: 2). Süleyman Demirel Üniversitesi 

akademik personel (doktor öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi yeniden atama,  doçent, profesör) 

atamasına yönelik iş akışları üniversitemiz kalite güvence çalışmaları kapsamında her biri için 

ayrı ayrı belirlenmiş ve ilan edilmiştir (TS.6.1 Ek No: 1). 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 

(TS.6.1 Ek No: 2).  

1-Üniversitenin ilgili birimlerinde ihtiyaç bulunan öğretim üyesi kadroları Rektörlük tarafından 

ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde ilan edilir (TS.6.1 Ek No: 1). 

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 (TS.6.1 Ek No: 3). 
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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 

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 (TS.6.1 Ek No: 4) ve SDÜ Akademik Yükseltme ve Atanma Kriterleri 

Değerlendirme Komisyonu tarafından düzenlenen tutanak örneği (TS.6.1 Ek No: 5) eklerde 

izlenmektedir. 

 

TS.6.6. Akademik kadrosunun eğitici gelişim programlarına katılımını teşvik etmeli, finansal ve 

idari destek sağlamalıdır. 

Eğitim gelişim programlarının son 3 yıla ait takvimi ve katılımcı listesi eklenmesi gerekli.  

 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 

(TS.6.6 Ek No: 1) doldurarak dekanlığa iletmeleri yeterli olur (TS.6.6 Ek No: 2).  

 Süleyman Demirel Üniversitesi (TS.6.6 Ek No: 3) ve Süleyman Demirel Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi (TS.3.1 Ek No: 4, 5) bünyesinde ücretsiz eğitici gelişim programlarına 

oluşturulmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş 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 
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harcırahlar, etkinlik öncesinde avans olarak ya da sonrasında Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi akademik personelinin beyan ettiği hesap numarasına aktarılır (TS.6.6 Ek No: 1).  

 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 (TS.6.6 Ek No: 2). 

 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 (TS.6.6 Ek No: 2). 

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.  

 Süleyman Demirel Üniversitesi akademisyenlerin uzaktan öğretim yeterliliklerini 

iyileştirmesi, kendi içeriklerini kolaylıkla gerçekleştirebilmelerinin desteklenmesi, uygun 

öğretim tasarımı yapabilmesi ve öğretim etkinliklerini yürütebilmesi amacıyla “Eğitici Gelişimi 

Programı” düzenlenmiştir (https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9589/egiticilerin-egitimi-modul-ii-

toplantisi-hakkinda). Uzaktan Eğitim, Yöntem, Model ve Yaklaşımlar, Yetişkin Eğitimi ve İyi 

Eğiticinin Özellikleri başlıkları altında düzenlenen bu program fakültemiz öğretim üyeleri için de 

gerçekleştirilmiştir (TS.6.6 Ek No: 4).  

 Uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak ders verecek öğretim elemanlarına öğretim 

tasarımı, teknoloji kullanımı ve ölçme-değerlendirme boyutlarında, kuramsal ve uygulamalı 

olarak bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan ve toplam 60 saat süren YÖKAK-SABAK-

SABDEK işbirliğinde gerçekleştirilen eğitime fakültemiz Periodontoloji Anabilim Dalı öğretim 

üyesi Prof. Dr Zuhal Yetkin Ay, Prof. Dr Yeşim Kırzıoğlu, Prof Dr. Mine Tonguç ve Endodonti 

Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof Dr. Bulem Üreyen Kaya katılmıştır (TS.6.6 Ek No: 5).  
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 Ayrıca, ölçme, değerlendirmede kullanılan yöntem ve ölçütlerin güncellenmesi ve tüm 

öğretim üyelerimiz tarafından içselleştirilmesi amacıyla 2020-2021 eğitim yılı sonunda başlayan 

ve fakültemiz programına özgün Eğitim becerilerini geliştirme kursunun ilk modülü (Program) 

28 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihinde ardından 4-6 Ekim 2021 tarihinde “Ölçme Değerlendirme 

Eğitimi” SDÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dr. M İnci 

Başer Kolcu ve Dr. Giray Kolcu tarafından Fakültemiz öğretim üyelerine (katılımcı listesi) 

verilmiştir.   Eğitimler sertifikalandırılmıştır (TS.3.1 Ek No: 4).  Bu eğitimlerin bir sonraki 

basamağı olarak “Küçük Grup Eğitimlerinde Yönlendiricilik” başlıklı 3. Modül Şubat 2021 

tarihinde yapılması planlanmıştır (TS.3.1 Ek No: 5).  

 Diş Hekimliği Eğitimi Akreditasyon Derneğinin 23 Ekim 2021 tarihinde düzenlediği 1. 

Sempozyuma (https://www.depad.org/sempozyum) Fakültemiz öğretim üyelerinden ve 

Akreditasyon Koordinatörü Doç. Dr. Erdal Eroğlu “Diş Hekimliğinde online, hibrit, yüzyüze 

eğitimin değerlendirilmesi” başlıklı konuşması ile, fakültemiz Dekan yardımcıları Prof Dr. 

Bulem Üreyen Kaya ve Doç Dr Müge Çına dinleyici olarak katılmışlardır. 

 

TS.6.7. Akademik kadrosunun Sürekli Mesleki Gelişime (SMG) yönelik etkinliklere katılmalarını 

teşvik etmeli, kurumsal çerçevede idari ve finansal destek sağlamalıdır. 

Sadece finansal destek kanıtları tam anlamıyla bu standartı için yeterli değildir. Çeşitli ve 

düzenli uygulanan sürekli mesleki gelişim programlarının ve katılımcı listelerinin eklenmesi 

gerekir. 

 Sürekli mesleki gelişmeye (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. 

 Öğretim üyelerimiz mesleki gelişmelerine katkıda bulunacağını düşündükleri etkinliklere 

katılımcı veya konuşmacı olarak FYK izni ve görevlendirmesi ile katılmaktadırlar (TS.6.6 Ek 

No: 2). Fakültemiz öğretim üyelerinin SMG yönelik son 3 yıl içinde katıldıkları etkinliklerin 
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listesi ve katılım şekilleri Tablo 17 de izlenmektedir. Son 3 yıl içinde 23 öğretim üyemiz 39 adet 

ulusal ve uluslararası kongrede sözlü tebliğ sunmak ve 28 kez konuşmacı olarak Fakülte 

yönetimi tarafından görevlendirilmişlerdir. Fakültemiz Yönetimi akademik kadrosunun mesleki 

eğitim, araştırma ve ders verme gibi yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerini desteklemekte ve teşvik 

etmekte, kurumumuzun uluslararasılaşma hedefine ulaşmasında önemli katkı sağlanmaktadır. 

Fakültemiz öğretim üyelerinin anabilim dalı bazında yayın, ödül, proje sayıları Tablo 18 

gösterilmiştir.  

 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Erasmus değişim programı çerçevesinde 3 öğretim 

elemanımız eğitim ve ders verme hareketliliğinden faydalanmışlardır (TS.6.7 Ek No: 1). 

Erasmus değişim programı başvuruları ve değerlendirme süreci SDÜ Erasmus Kurum 

Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir (https://erasmus.sdu.edu.tr/). 

 

 

STANDART 7. EĞİTSEL ALTYAPI VE OLANAKLAR 

 

7.1. Eğitsel Altyapı ve olanaklar 

Sunulan kanıtlar yeterlidir.  

 

7.2.Mali olanaklar 

TS.7.2.1. Eğitsel alt yapı ve olanakların sürdürülmesi, geliştirilmesine yönelik mali planlamaları 

ve kaynakları olmalıdır. 

Bu standart için beklenen kanıtlar, fakülte bütçesi, planlamada kullanılan maddi kaynaklar ve 

nasıl kullanıldığına ilişkin belgeler olmalıdır. 

Sunulan kanıtlara ilave olarak maddi kaynakların nasıl kullanıldığına ilişkin belgeler de 

eklenmelidir.  

Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı altında bulunan 

Bütçe ve Performans Biriminin misyonu: “Üniversitemizin belirlediği amaçları doğrultusunda, 

mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde bütçe hakkı zemininde bütçenin 

katılımcı bir anlayışla hazırlanması, uygulanması ve faaliyetlerin etkinliğinin ölçülmesini 

sağlamaktır”; Vizyonu ise “Üniversite kaynakları ile Üniversite hizmetleri arasındaki bağı 

tablolar/Tablo%2018.%20ANABİLİM%20DALI%20BAŞKANLIĞI%20BAZINDA%20YAYIN,%20ÖDÜL,%20PROJE%20Sayısı.xlsx
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güçlendiren, bütüne hâkim olup olası riskleri öngörebilen, teknolojik gelişmelere uyum 

sağlayabilen ve yeniliğe açık bir anlayışla şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırarak kaynakların 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde öncelikli alanlara tahsis edilmesini sağlamaktır.” olarak 

belirlenmiştir (https://sgdb.sdu.edu.tr/tr/birim-misyonu-vizyonu/butce-ve-performans-birimi-

misyounu-vizyonu-12951s.html). Birimin ödenek gönderme sürecine ait iş akışı birim web 

sayfasından takip edilebilir (TS.7.2 Ek No: 1).  

Süleyman Demirel Üniversitesi 2021-2025 stratejik planında yer alan amaçlar ve 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için plan döneminde ihtiyaç duyulan mali kaynaklar sayfa 45 

tablo 19’da gösterilmiştir (TS.7.2 Ek No: 2). Yine SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2021 yılına ait 

faaliyet raporu sayfa 14 de toplam bütçe giderleri verilmiştir (TS.7.2 Ek No: 3).  

Fakültemizin eğitim öğretim ile ilgili ihtiyaçları Rektörlüğümüzün ilgili birimlerine 

bildirilerek (İdari Mali İşler, Yapı İşleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları) karşılanmaktadır. Bu iş 

akışına örnek olarak: Covid 19 önlemeleri kapsamında Sağlık kurumlarında Çalışma Rehberi nin 

“aerosöl üreten işlemler izole alanda yapılmalıdır” uyarısı doğrultusunda fakültemiz 

kliniklerindeki ünitlerin cam bölmelerle ayrılmasına ilişkin Dekanlığımızın SDÜ Yapı işleri 

Teknik Daire Başkanlığı’na isteği,  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına sınav 

değerlendirmelerinde kullanılmak üzere optik okuyucu kağıt (sarf) isteği, preklinik ve öğrenci 

amfilerinde kullanılmak üzere web cam ve telsiz yaka mikrofonu isteği, sınav merkezinde 

kullanılmak üzere bilgisayar isteği verilebilir (TS.7.2 Ek No: 4). 

 

 

STANDART 8. YÖNETİM VE YÜRÜTME 

 

TS.8.1. Yönetim yapısını, organizasyon şemasını ve üniversite ile ilişkilerini tanımlamış 

olmalıdır. 

Organizasyon şeması kanıt olarak sunulmuştur. Eğitim kurul ve komisyonlarının görev 

tanımları, yönergeleri, koordinasyon mekanizmaları ilave edilmelidir. 

 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi kurumsal organizasyon şeması web sitemizde 

yayınlanmaktadır (https://dishek.sdu.edu.tr/tr/kurumsal/organizasyon-semasi-11510s.html). Bu 

organizasyon şemasında dikey hiyerarşi, yatay hiyerarşi, fonksiyonel hiyerarşi ve entegrasyon 
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noktaları gösterilmiştir. Bununla birlikte eğitim yönetimine ait koordinatörlükler ve komisyonlar, 

çalışma usul ve esasları da web sitemizde açık kaynak olarak yer almaktadır 

(https://dishek.sdu.edu.tr/tr/komisyon-ve-koordinatorler/komisyonlar-13369s.html, 

https://dishek.sdu.edu.tr/tr/komisyon-ve-koordinatorler/koordinatorler-13370s.html). 

 

TS.8.2. Eğitim yönetiminde akademik personelin ve öğrencilerin karar verme süreçlerine 

katılımını sağlamış olmalıdır. 

Sunulan kanıt (TS 5.8.2 No:2 FYK KARARLARI) bu standartı karşılamamaktadır. 

 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi fakülte yönetim kurulu, eğitimle ilişkili komisyon ve 

koordinatörlükler ve üyeleri web sayfamızda yer almaktadır (https://dishek.sdu.edu.tr/tr/). 

Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Güvence Ofisinin  

30.07.2020 tarihli yazısında da belirtildiği üzere Üniversitemiz tarafından 2017 yılında 

yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Görevlileri Konseylerinin Kurulmasına 

İlişkin, Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına 

İlişkin yönergelerde yer alan hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, Üniversitemiz bünyesinde yer 

alan kurul ve komisyonlarda hem öğrencilerimizin hem de Üniversitemizde görev yapmakta olan 

araştırma görevlilerinin temsilinin sağlanması gerektiği hususu ifade edilmiştir. Bu sebeple, tüm 

birimlerde oluşturulan ve oluşturulması planlanan kurul ve komisyonlarda hem öğrencilerimizin 

hem de araştırma görevlilerinin temsilinin sağlanması gerekmektedir (TS.8.2 Ek No: 1). Bununla 

birlikte fakültemizde her sınıfı temsilen bir öğrenci temsilcisi öğrenci oyları ile seçilmekte ve 

web sitemizde duyurulmaktadır (https://dishek.sdu.edu.tr/tr/ogrenci-isleri/ogrenci-temsilcileri-

8134s.html). Eğitim yönetiminde öğrencilerin karar verme süreçlerine katılımını garanti altına 

alan bir politika oluşturmak amacı ile eğitim öğretim koordinatörlüğü yetki görev ve 

sorumlulukları arasında yılda en az 2 kez olmak üzere öğrenci temsilcileri ile düzenli toplantı 

yapılması yer almaktadır (TS.2.3 Ek No: 14).  

 Sınıf temsilcilerimiz kendi sınıflarına ilişkin eğitim programı ve fakültemizin öğrenme 

ortamına ilişkin tüm dilek ve istekleri sınıf koordinatörleri, eğitim öğretim komisyonu ve 

akreditasyon komisyonu ile paylaşmaktadır. Sınıf temsilcileri hazırladıkları raporları her eğitim 

öğretim dönemi sonunda ve başında akreditasyon komitesine sunmakta ve toplantı kayıt altına 

alınmaktadır (TS.2.3 Ek No: 9). Bu toplantı sonrası öğrenci temsilci raporları eğitim öğretim 
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komisyonuna sunulmakta ve görüşülmektedir (TS.2.3 Ek No: 4, 9, 10, 11, 24). İş akış örneği: 

2021-2022 eğitim öğretim güz yarıyılı sonunda gerçekleştirilen eğitim öğretim komisyonu 

toplantısında öğrenci temsilcilerinin bazı dersler için haftalık ders akış ve kaynaklarının 

zamanında ÖYS e yüklenmediği doğrultusundaki raporları değerlendirmiştir. Eğitim öğretim 

komisyonu 07.01.2022 tarihli toplantıda bu konu ile ilgili olarak “haftalık ders akışı ve ders 

kaynaklarının öğrenci yönetim sistemine dönem başında yüklenmesi konusunda öğretim 

üyelerinin bilgilendirilmesinin sağlanmasının Dekanlık makamına teklif edilmesi” kararını 

almıştır. Bu karar uyarınca Dekanlığımız programda ders yükümlülüğü olan tüm öğretim 

üyelerine konuya ilişkin bilgilendirme de bulunmuştur (TS.2.3 Ek No: 24). 

 

 

 

TS.8.3. Eğitim yönetimi organizasyon şemalarını oluşturmuş ve duyurmuş olmalıdır. 

Sadece organizasyon şeması kanıt olarak eklenmiştir. İlgili komisyonlarının ya da kurumsal 

yapıların görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ilave edilmelidir. 

 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi kurumsal organizasyon şeması internet sitemiz aracılığı ile 

paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur (https://dishek.sdu.edu.tr/tr/kurumsal/organizasyon-

semasi-11510s.html). Bu organizasyon şemasında dikey hiyerarşi, yatay hiyerarşi, fonksiyonel 

hiyerarşi ve entegrasyon noktaları gösterilmiştir. Bununla birlikte eğitim yönetimine ait 

koordinatörlükler ve komisyonlar, çalışma usul ve esasları da web sitemizde açık kaynak olarak 

yer almaktadır (https://dishek.sdu.edu.tr/tr/komisyon-ve-koordinatorler/komisyonlar-

13369s.html, https://dishek.sdu.edu.tr/tr/komisyon-ve-koordinatorler/koordinatorler-

13370s.html). Fakültemiz eğitim yönetimine idari, teknik ve sekreterlik desteği veren ilgili 

personelimizin görev tanım ve sorumlulukları “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve 

Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ADSH 

(Versiyon 3) Setine göre hazırlanmıştır (TS.8.3 Ek No: 1).   

 Öğrenci İşleri Bürosu: 

 Fakültemizin eğitim programına uygun ve mevcut öğrenci sayımızın gerektirdiği iş 

yükünü karşılayacak şekilde yapılandırılan öğrenci işleri bürosu iki öğrenci işleri büro şefi ve bir 
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personelden oluşmaktadır. Fakülte sekreterliğine bağlı olarak eğitimden sorumlu Dekan 

Yardımcısının ve Eğitim öğretim koordinatörlüğünün sorumluluğunda görev yapmaktadır. 

Öğrenci İşleri Bürosunun görev ve sorumlulukları arasında öğrencilere ait resmî belge ve 

evrakların arşivlenmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik değişikliklerin duyurulması, ders 

müfredat ve içeriklerinin ilan edilmesi sayılabilir. Öğrenci İşleri Bürosunda görev alan personel 

ve bilgileri Tablo 19 da sunulmaktadır. 

 Bilgi İşlem Merkezi:  

 Fakülte sekreterliğine bağlı olarak Dekanlık sorumluluğunda hizmet veren bu birimde 3 

personelimiz görev yapmaktadır. Personel, eğitim programında kullanılan ve kuruma ait 

bilgisayar, sunucu (server), ağ bağlantıları, yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazları, kartlı sistemler 

gibi teknik donanım desteği sağlamakta, öğretim üyelerinin ders/eğitim amacıyla ihtiyaç 

duyabilecekleri ekipman ve yazılımlara yönelik ihtiyaçlarına karşılık vermektedir. Birim, 

Fakültemiz bünyesindeki tüm sabit veya taşınabilir bilgisayarlarda kullanılan kablolu ve 

kablosuz internet bağlantısının, bazı anti virüs yazılımlarının ve Office gibi uygulamaların 

kurulumu ve yazılım güncellemelerini yapmaktadır. Bilgi İşlem Merkezi personelimizin bilgileri 

Tablo 20 sunulmaktadır. 

 Teknik Birimler:  

 Fakülte sekreterliğine bağlı olarak Dekanlık sorumluluğunda hizmet veren bu birimde 3 

kişi görev yapmaktadır. Fakültemiz kliniklerinde ağız ve diş sağlığı hizmeti ve eğitim amacıyla 

kullanılan ünit, tedaviye yönelik ekipmanlar, görüntüleme cihazları, preklinik maket ve fantom, 

eğitim faaliyetlerinde kullanılan barko-vizyon ve ses sitemi gibi her türlü materyallerin bakım, 

tamir ve kalibrasyonlarını gerçekleştirmektedirler. 

 İdari Birimler:  

 Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projelerine Dekanlık idari destek sağlamaktadır. Sosyal 

etkinlikler Ağız Diş Sağlığı Topluluğu (ADİS) üzerinden gerçekleştirmekte (TS.2.4 Ek No: 12) 

ve Üniversitemiz Sağlık Kültür Daire Başkanlığı aktiviteleri süresince öğrencilerimizin barınma, 

gıda ve spor gibi temel ihtiyaç gereksinimlerini karşılamaktadır (TS.8.3 Ek No: 2).  Eğitim-

öğretim faaliyetleri ve klinik hizmet amacıyla kullanılması planlanan sarf malzeme listeleri ve 

tablolar/Tablo%2019.%20Öğrenci%20İşleri%20Bürosu%20Personel%20Bilgileri.docx
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satın alımları Dekanın onayı sonrasında Döner sermaye/satın alma birimi tarafından 

gerçekleştirilir (TS.8.3 Ek No: 3). Temin edilen tüm sarf ve demirbaş malzemelerin ve 

ekipmanların kayıt ve takip hizmeti sarf malzeme depo biriminin sorumluluğundadır. Eğitim-

öğretim faaliyetleri ve klinik hizmet amacıyla kullanılması planlanan demirbaş alımı Dekanlığın 

Rektörlük ilgili biriminden (İdari ve Mali İşler, Bilgi İşlem, Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlıklarından) isteği ile gerçekleşmektedir (TS.7.2 Ek No: 4).  

 Eğitim Yönetimi Organizasyonuna idari destek sağlayan Personel İşleri birimi eğitici 

sayısının planlanması, iç/dış görevlendirmeler gibi süreçleri yürütmektedir. 

 

 

TS.8.5.  Eğitim programlarını, belirlediği kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda 

düzenlemek, ilgili mevzuatı oluşturmak ve uygulamak konusunda özerkliğe sahip olmalıdır. 

Eklenen kanıt (eğitim öğretim sınav yönergesi) bu standartı tam anlamıyla karşılamamaktadır. 

Öğrenme çıktılarının vizyon ve misyonla tutarlılığını gösteren belgeler eklenmelidir. 

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Programı Hedefleri:  

1: Diş Hekimliği alanında gerekli teorik ve pratik bilgiye sahiptir. 

2: Ağız, diş ve çene bölgesinin sorunlarını tıbbi ve etik açıdan değerlendirir. 

3: Temel önleyici – koruyucu tedavileri uygular. 

4: Ağız, diş ve çene hastalıklarını teşhis eder, tedavi için gerekli olan çözüm süreçlerini tasarlar 

ve uygular. 

5: Diş hekimliğinde tanı ve tedavi amacıyla üretilen teknolojik sistemleri kullanır. 

6: Güncel tanı – tedavi tekniklerini yaşam boyu takip eder ve uygular.  

Program Yeterlilikleri:  
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1: Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri bilir ve alanındaki güncel 

bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen kuramsal 

ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 

2: Diş hekimliği ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar. 

3: Diş hekimliği alanına özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 

4: Diş hekimliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda kullanılan bir araç olarak istatistiksel 

yöntemler hakkında bilgi sahibidir. 

5: Diş hekimliği alanına özgü, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, 

geliştirebilme ve derinleştirebilme becerisine sahiptir. Psikomotor becerilerini geliştirir, 

perspektif bilgisi edinir, üç boyutlu görsel algı ve uygulama yapabilme yeteneklerine sahip olur. 

6: Diş hekimliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip 

yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar ve çözüm önerileri getirir. 

7: Diş hekimliği alanı ile ilgili sürekli eğitim, iletişim, sağlık bilişim yönetimi gibi konularda 

çağdaş bilişim teknolojilerini kavrar ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda 

kullanır. 

8: Tıbbi ve dental anamnez alır, diş hekimliği alanına özgü malzeme, alet ve cihazları kullanarak 

klinik ve radyografik muayene yapar; tanı, tedavi ve takip planı oluşturur, gerekli tedavileri 

uygular. 

9: Ağız diş ve çenelerde görülen hastalıkların toplumda önlenmesine ve azaltılmasına katkıda 

bulunur. 

10: Muayenehane yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki 

hastalıklardan korunma yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibidir ve bu 

konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar. 

11: Diş Hekimliği alanı ile ilgili çözüm önerileri getirir, sorumluluk alarak sorunları çözer, elde 

edilen sonuçları değerlendirir ve uygular. 
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12: Diş Hekimliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimser ve 

uygular. 

13: Her yaştaki hastaya ağız hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız 

sağlığını destekleyen temel bakım hizmetlerini sunar, hastaları bu konuda eğitir ve gerektiğinde 

bu konularla ilgili projelerde görev alır. 

14: Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B1 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı 

iletişim kurar. 

15: Diş Hekimliği alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de 

kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. 

 Program hedefleri ve program yeterlilikleri arasındaki ilişki sayısal bir matriks üzerinde 

gösterilmiştir (TS. 8.5 Ek No: 1). SDÜ Diş Hekimliği Program çıktılarının misyon ve 

vizyonumuz ile ilişkilendirilmesi Tablo 21 de izlenmektedir. Tüm bunlara ilave olarak her yıl 

için tüm derslerin kazanımları ile program yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi gösteren matriksler de 

ek TS. 8.5 Ek No: 2 de sunulmuştur. 

 

TS.8.6. Eğitimle ilgili karar ve süreçleri belgelemiş, düzenli bir kayıt ve arşiv sistemi kurmuş 

olmalıdır. 

Arşiv ve dokümantasyon sistemi belgeleri de eklenmelidir (EBYS vb.). 

 Eğitime ilişkin arşiv ve dokümantasyon sistemi belgeleri manuel olarak bulunanlar 

fakültemiz arşiv odasında dosyalarımızda saklanmaktadır.  

 Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Bilgi İşlem Dire Başkanlığınca geliştirilen 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) programı tüm 

resmi yazışmalarda Ocak 2017 tarihinden itibaren kullanmaktadır. Kurumumuzda yazışmaların 

oluşturma, havale, paraf ve imzalama gibi tüm süreçlerinin bilgisayar ortamında yapılmasına 

olanak sağlayan web tabanlı bir bilgisayar yazılımı olan EBYS ile elektronik posta yoluyla 

gönderim işlemini ifade eden KEP’in uygulanışı ile ilgili dönemsel eğitimler verilmektedir 

(https://w3.sdu.edu.tr/haber/6982/ebys-ve-kep-uygulamalarina-yonelik-hizmetici-egitim-verildi). 

Ekler/TS.8.5%20Ek%20No%201.pdf
Ekler/TS.8.3%20Ek%20No%202.pdf
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Kurumumuzda eğitim ile ilgili karar ve süreçler EBYS üzerinden belgelenmekte, kayıt ve arşivi 

tutulmaktadır. 2017 yılından itibaren eğitim faaliyetleri ile ilişkili EBYS üzerindeki örnek 

yazışmalar ek TS. 8.6 Ek No: 1 da görülmektedir. Ayrıca eğitim-öğretim komisyonluğumuzun 

2021 eğitim öğretim yılında almış olduğu kararlar da TS. 2.3 Ek No: 4’te izlenmektedir.   

 

TS.8.7 Klinik eğitimin sürdürüldüğü diğer birimlerle, yönetici ve öğretim elemanlarının 

karşılıklı görev ve sorumlulukları, ilişkileri tanımlanmış olmalıdır.  

Sunulan kanıt bu standartı karşılamamaktadır. Staj programları ve tedavi kayıtları kanıt olarak 

sunulmuş ancak standartla tam bir bağlantı kurulamamıştır. 

 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinde Diş hekimliği Programı klinik eğitim faaliyetleri ve 

ağız diş sağlığı hizmetleri Dekanlığımızın bilgisi ve kontrolü dâhilinde, her anabilim dalına ait 

kliniklerde ilgili anabilim dalı öğretim elemanları sorumluluğunda yürütülmektedir. 

Öğrencilerimizin klinik öncesi eğitimleri 1. Sınıf Diş Anatomisi Ve Fizyolojisi dersi ile 

başlamakta 2. ve 3. sınıflarda verilen Diş Hastalıkları Ve Tedavisi I-II,  Protetik Diş Tedavisi I-

II, Endodonti I-II dersleri ile devam etmektedir. Öğrencilerimiz 4. ve 5. sınıflarda hastalar 

üzerinde mesleki uygulama eğitimleri almaktadırlar. Anabilim Dalı Başkanları, Dekanlığı 

kliniklerinde yürüttükleri mesleki uygulama eğitimine yönelik bilgilendirmekle yükümlüdürler. 

Her eğitim-öğretim yılı başında anabilim dallarından kurul kararı ile gelen klinik ve teorik 

eğitimde görev alacak öğretim üyeleri ders görevlendirmeleri Eğitim öğretim 

koordinatörlüğünde görüşülmekte ardından Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile 

gerçekleştirilmektedir (TS. 2.3 Ek No: 1, 4). Yine akademik takvim çerçevesinde yürütülen 

klinik eğitim uygulamaları da anabilim dalı kurul kararı ile Dekanlığa yazılı olarak 

bildirilmektedir (TS. 2.3 Ek No: 1, TS. 2.4 Ek No: 2).  

 Klinik eğitim dönemi süresince makine teçhizat, sarf malzeme ve personel ihtiyaçları, 

ilgili anabilim başkanı tarafından yazılı olarak Dekanlığa iletilmektedir (TS. 8.7 Ek No: 1).  

Dekanlık Anabilim Dalları Başkanları toplantısında (TS. 8.7 Ek No: 2), farklı klinik 

uygulamalara yönelik istek ve önerilerini ilgili Anabilim Dalı başkanına iletebilir ve değişiklik 

talebinde bulunabilir. Dekanlık tarafından iletilen karar ve öneriler anabilim dalı başkanı 

tarafından anabilim dalları öğretim elemanlarına aktarılır. 

Ekler/TS.%208.6%20Ek%20No%201.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%204.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%201.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%201.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%202.pdf
Ekler/TS.%208.7%20Ek%20No%201.pdf
Ekler/TS.%208.7%20Ek%20No%202.pdf
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 Eğitim Öğretim Koordinatörlüğümüz her sınıf için atanan sınıf koordinatörü öğretim 

üyelerinden ve bir başkandan oluşmaktadır. Klinik ve teorik eğitimlerin işleyişini 

değerlendirmek, düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimlerine dayanarak 

geliştirilmesi istenen durumları belirlemek ve iyileştirme önerileri geliştirmek sınıf 

koordinatörlerimizin görevleri arasındadır (TS. 2.3 Ek No: 4).  

 Fakültemiz 4. ve 5. sınıf öğrencileri Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı kliniğinde 

pratik uygulama eğitimi alırken küçük gruplar halinde Fakültemiz bünyesinde 2019 yılında 

faaliyetine başlayan Engelsiz Ağız Diş Sağlığı Hastanesinde sedasyon veya genel anestezi 

altındaki bireylere uygulanan tedavileri de gözlemleme şansı bulmaktadır.  Staj karnesinde de 

yer alan bu gözlemciliğin (TS. 2.3 Ek No: 39) öğretim elemanları tarafından onaylanması 

gerekmektedir.   

 Pandemi şartları gözönünde bulundurularak 3. Sınıf öğrencilerimizin bahar döneminde 

tüm anabilimdalları kliniklerinde gerçekleştirdikleri gözlemin, 2020-2021 eğitim öğretim bahar 

döneminde sadece sterilizasyon birimi ve Engelsiz Ağız Diş Sağlığı Hastanesi bünyesindeki 

multidisipliner bir klinik olan Geriatri kliniğinde gerçekleştirilmesi kararı Eğitim Öğretim 

Koordinatörlüğü tarafından alınmıştır (TS. 2.3 Ek No: 37). Bu sayede 3. Sınıf öğrencilerimiz 

Fakültemize başvuran 65 yaş üstü hastaların dental tedavi gereksinimlerinin bütüncül bir 

yaklaşımla karşılandığı ve uzmanlık öğrencileri tarafından ağız ve diş sağlığı hizmeti verildiği bu 

kliniği gözlemleme şansı yakalamışlardır.  

 2020-2021 eğitim öğretim yılında klinik uygulama öğrencisinin iletişim, bilgi ve 

becerilerinin değerlendirilmesine ve geliştirilmesine olanak sağlayan yeni bir izleme formu 

(karne) yapılandırılarak uygulanmaya başlanmıştır (TS. 2.4 Ek No: 4). Bu formun temel hedefi 

içeriğinden de anlaşılacağı üzere anamnez alma becerisi, fizik muayene becerileri, iletişim 

becerisi, klinik karar verme, profesyonellik, organizasyon/verimlilik ve genel klinik yeterlilik 

başlıkları altında klinik uygulama eğitimleri süresince öğrencinin gözlenmesidir. Bu 

değerlendirme formu birbirini takip eden bütün klinik uygulamalar süresince öğrencinin yanında 

bulunacak bu sayede daha önceki kliniklerde gözlenen öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri 

yakından takip edilebilecektir. Formunda en alt kısmında bulunan ve görsel analog ölçüm (VAS) 

ile hem öğrencinin hem de öğretim elemanının bu formun kullanılmasına yönelik geri 

Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%204.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2039.pdf
Ekler/TS.2.3.%20Ek%20No%20%2037.pdf
Ekler/TS.2.4.%20Ek%20No%204.pdf
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bildirimleri alınmaktadır. Klinik uygulama eğitimlerini tamamlayan öğrenciler Eğitim öğretim 

yılı sonunda bu formları öğrenci işlerine teslim etmekle yükümlüdür. Formalar yıl sonunda 

eğitim öğretim komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 

 Fakültemiz klinik eğitim süreçlerinin sorumluluğunu alan tüm öğretim üyelerinin eğitici 

eğitimi almalarını sağlamakta ve teşvik etmektedir. 2020-2021 eğitim yılı sonunda başlayan ve 

fakültemiz programına özgün Eğitim becerilerini geliştirme kursunun ilk modülü (Program) 28 

Haziran-2 Temmuz 2021 tarihinde ardından 4-6 Ekim 2021 tarihinde “Ölçme Değerlendirme 

Eğitimi” SDÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dr M İnci 

Başer Kolcu ve Dr. Giray Kolcu tarafından Fakültemiz öğretim üyelerine verilmiştir.  Eğitimler 

sertifikalandırılmıştır (TS. 3.1 Ek No: 4).  Bu eğitimlerin bir sonraki basamağı olarak özellikle 

klinik uygulama eğitimlerinde eğiticilerimize katkısının büyük olacağını düşündüğümüz “Küçük 

Grup Eğitimlerinde Yönlendiricilik” başlıklı 3. Modülün Şubat 2021 tarihinde yapılması 

planlanmıştır (TS. 3.1 Ek No: 5). 

 Fakültemiz Akreditasyon Komitesi her anabilimdalından öğrencilerin ilgili mesleki 

becerileri kazanabilmeleri için tamamlamaları gereken minimum uygulama/tedavi sayısı 

belirlenirken DUÇEP (2016) Diş Hekimliği Uygulamaları Listesini ve öğrenme düzeylerini göz 

önünde bulundurmasını istemiştir. Komite üyeleri mensubu oldukları anabilim dalı öğretim 

üyelerine bu süreçte bilgilendirme sağlamış ve DUÇEP (2016) Diş Hekimliği Uygulamaları 

Listesi dikkate alınarak Sınıf – Ders Eşleştirme Tablosu hazırlanmıştır (TS. 2.4 Ek No: 7).  

 Fakültemiz klinik uygulama eğitimi alan öğrencilerimizin kurum dışında da gözlem 

yapmasının diş hekimliği uygulamalarının seçimi; işlem öncesi hazırlık (analjezi, sedasyon vb); 

diş hekimliği uygulamalarına yönelik teknik beceriler; uygulama/girişim sürecini organize etme 

(teknisyen, laboratuvar vb.) ve yürütme; tıbbi materyalleri ve kaynakları akılcı şekilde kullanma; 

hasta, sağlık çalışanları ve kendisi için güvenli bir ortam oluşmasına katkıda bulunma gibi 

konularda katkısı olabileceği düşünülmüştür. Bu amaçla kurum dışı gözlem formu hazırlanmıştır 

(TS. 8.7 Ek No: 3). Öğrencilerimizin özel klinik, hastane veya diğer kamu kuruluşlarında gözlem 

yapması teşvik edilmektedir. 

 

Ekler/TS.3.1%20Ek%20No%204.docx
Ekler/TS.3.1%20Ek%20No%205.pdf
Ekler/TS.2.4.%20Ek%20No%207.pdf
Ekler/TS.%208.7%20Ek%20No%203.docx

