
UYGULAMALI EĞİTİMLER KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI 

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi 

programında yer alan beceri eğitimi, laboratuvar uygulamaları, toplum sağlığı alan dikey koridoru 

kapsamında yürütülen etkinliklerde kullanılan eğitim ve sınama yöntemlerini, eğitim ortamlarını ve 

eğitim materyallerini izlemek, analiz etmek, güncellemek ve öneri geliştirmek amacı ile oluşturulan 

komisyondur.  

 

UYGULAMALI EĞİTİMLER KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ: 

• Evre hedefleri, blokların kavramsal çerçeveleri ve staj hedefleri ile Beceri Matrisi’nin ve 2003 

yılında oluşturulan Evre hedeflerinin karşılaştırılması 

o Beceri Matrisi’nin hedeflerin uygunluğu yönünden gözden geçirilmesi 

• Bloklarda ve stajlarda yapılandırılmış uygulamalı eğitim yapılan/yapılmayan başlıkların 

belirlenmesi 

• Kullanılan eğitim ve sınama yöntemleri, eğitim ortamları (eğitim laboratuvarları, klinik, 

poliklinik…) ve materyallerinin gözden geçirilmesi 

• Anabilim dallarının uygulamalı eğitimi gereksinimlerinin belirlenmesi (eğitici/eğitim 

yönlendiricisi, laboratuvar malzemesi, tıbbi malzeme, maket, rehber, ortam) 

• Bloklarda ve stajlarda uygulamalı eğitimlerin yeniden düzenlenmesi  

o Beceri eğitimlerinin yeniden düzenlenmesi 

- Yeterliğe dayalı eğitim yaklaşımı temelinde, becerinin o evredeki düzeyine 

göre eğitim ve değerlendirme yöntemi önerisinde bulunulması (A-B-C-D 

düzeylerine ve eğitimin lab., klinik,alan vb. nerede gerçekleşeceğine göre 

hazırlanan bir liste üzerinden) 

o Diğer uygulamalı eğitimlerin (lab-demo eğitimleri ve TSA uygulamaları) 

- 2002 yılında sistem çalışma grupları (SÇG) tarafından belirlenmiş Evre 1-Evre 

5 hedeflerinin derlenmesi ve gözden geçirilmesi 

- Eğitim programı ile SÇG hedeflerinin karşılaştırılması 

- Devam etmekte olan uygulamalı eğitimlerle ilgili analiz yapılması (AD’larından 

analiz formu ile bilgi toplanması?) 

- SÇG ya da ilgili AD tarafından önerilmiş olan ancak henüz uygulanmayan 

uygulamalı eğitimlerle ilgili veri toplanması 

- Saptanan olumlu yönlerin devamını sağlamak ve uygulamalı eğitimler için var 

olan olanakların iyileştirilmesi amacıyla plan hazırlanması 



• Tanımlanan hedefler ve yöntemler doğrultusunda uygulamalı eğitimlerin fakültedeki öğretim 

üyelerinin mümkün olan en geniş katılımıyla sunulabilecek bir iş-insangücü paylaşım sistemi 

önerilmesi 

• Uygulamalı eğitim planlamasına destek sağlanması 

• Evreler boyunca uygulamalı eğitimlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi 

 

YETKİLENDİRME VE İŞBİRLİĞİ 

EÜTF Entegre Eğitim-Öğretim Yönergesi Madde 7’de belirtildiği üzere Fakülte Yönetim Kurulu 

tarafından yetkilendirilen Uygulamalı Eğitimler Komisyonu, Dekanlık bünyesinde faaliyet gösteren 

diğer kurul ve komisyonların (Eğitim Komisyonu, Blok ve Staj Bloğu Yürütme Kurulları, Program 

Değerlendirme Komisyonu)  çalışmalarıyla eşgüdümlü olarak görev yürütür.  

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu, Eğitim Komisyonu’na karşı sorumludur; Uygulamalı Eğitimler 

Komisyonu, çalışmaları sonucu ortaya çıkan rapor ve öneriler Eğitim Komisyonu’na sunulur. 

 

ÜYELERİN GÖREVLENDİRİLMESİ 

 

Komisyonda, başkan, iki başkan yardımcısı ve üyeler yer alır. Başkan ve başkan yardımcıları, 

Temel tıp bilimleri, Dahili ve Cerrahi bilimler temsiliyeti göz önünde bulundurularak seçilir.  

Eğitim Koordinatörü/leri komisyonun daimi üyeleridir. Diğer üyeler; klinik ve temel bilimler, 

Toplum Sağlığı Alan dikey koridoru ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nı temsil eden öğretim 

üyelerinden oluşur. Üyeler, Dekanlık tarafından en az üç yıl süre ile görevlendirilirler. Görev 

değişiklikleri, Komisyon hafızasının ve temsiliyet dağılımının korunmasına dikkat edilerek yapılır. 

Yılda üyelerin en fazla üçte biri değiştirilebilir. 

 

Komisyonun çalışma düzeni: 

Komisyon,  iki haftada bir düzenli olarak toplantı yapar. 

Eğitim Komisyonu tarafından Uygulamalı Eğitimler Komisyonu’nun üzerinde çalışması önerilen 

konuları da çalışma programına alır. 

Rapor haline getirdiği çalışma sonuçlarını Eğitim Komisyonu’na sunar / iletir. 

Komisyon, çalışmaları hakkında Dekan ve Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısını bilgilendirir.  

Dekan ve/veya Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı toplantıya katıldığında başkanlık eder.  

 

  


