
 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 

Öz Değerlendirme Raporu Özeti 

Amaç ve Hedefler 

Güçlü Yönler Geliştirilmesi Gereken Yönler 

-Uzmanlık eğitimi amaç ve hedeflerimiz 

hem TUKMOS hem de pediatri yeterlik 

kurulu eğitim hedeflerini gözetmekte ve 

karşılamakta olup yazılı olarak “Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öğretim 

Üyeleri ve Tıpta uzmanlık Öğrencileri 

Usul ve Esasları” belgemizde hem de 

eğitim programımızda yerini almıştır.   

-Uzmanlık yetkinliklerimiz ulusal ÇEP 

düzeyinde olup alt yeterlilik ve uzmanlık 

hedefleri açısından ÇEP’in üzerindedir. 

Eğitim programımız uzmanlık 

yetkinliklerimizi kazandıracak rotasyonlar 

ve çalışma düzenini tam olarak 

içermektedir.  

Hem eğitim modellerimiz hem de ölçme 

değerlendirme sistemimiz ile temel 

yetkinlikler tam entegre olarak işlev 

görmektedir.   

-Eğitim amaç ve hedeflerimiz ile uzmanlık 

yetkinliklerimizin uluslararası hedefler ve 

yetkinlikler ile karşılaştırması yapılmamış 

olup, uluslararası hedeflerin yakalanması 

için geliştirme ve yenilemelere ihtiyaç vardır 

Eğitim Süreci 

Güçlü Yönler Geliştirilmesi Gereken Yönler 

-Kurumumuzda asistan hekimlerin alacağı 

eğitimleri, yapacağı rotasyonları, 

çalışacağı bölümleri ve eğitim toplantı 

programını belirten yazılı bir eğitim 

programı mevcut olup, tüm asistan 

hekimlere kliniğe geldiklerinde 

verilmekte, ayrıca anabilim dalımıza ait 

internet sayfasında da duyurularak 

taraflarca paylaşılmaktadır.  

-Yazılı eğitim programı haricinde asistan 

karnemizde de bu bilgiler mevcut olup 

temel yetkinliklerin yanı sıra hem klinik 

hem de girişimsel yetkinliklerin ve diğer 

uygulamaların yer aldığı ve rahatça takip 

edilebildiği bir sistem olarak 

kullanılmaktadır.   

-Asistan hekimlerimizin görev ve 

sorumlulukları, nöbet ve çalışma 

koşulları, kime karşı sorumlu oldukları ve 

görev tanımlamaları eğitim 

-Eğitim programımızın yurt dışı standartları 

karşılayıp karşılamadığı konusunda çalışma 

yapılması gerekli olup uluslararası 

standartların yakalanması, eksikliklerin 

giderilmesi ve geliştirilmesi yönünde gayret 

sarf edilmelidir.  

-Temel klinik ve beceri derslerinin yanında 

sosyolojik, psikolojik, tıbbi etik, malpraktis, 

akademik çalışma yöntemleri, istatistik gibi 

konuların ders saatlerinin artırılmasına 

ihtiyaç vardır. 

İyi klinik uygulamalar eğitimi eksik olup 

asistan hekim ve eğiticilerin bu eğitimi 

almaları sağlanmalıdır 

-Tez dışı projelere katılım, kongrelerde sunu 

yapma ve yayın hazırlamanın artırılması 

gerekmektedir.  

- Kurum dışı rotasyonlarla ilgili geri bildirim 

sistemi ve iyileştirme çalışmları yapılmasına 

ihtiyaç vardır.  



programımızda mevcut olup asistan 

hekimlere kliniğe ilk geldikleri gün hem 

üniversite hem de kliniğimiz tarafından 

yapılandırılmış oryantasyon programı 

uygulanmakta ve bilgilendirmeleri 

yapılmaktadır.  

-Kurumumuzda temel klinik ve beceri 

konularının yanında diğer kliniklerle 

yaptığımız multidisipliner eğitim 

konuları, ilaveten etik, hukuk, adli tıp, 

iletişim becerileri, psikolojik ve 

sosyolojik konulara da yer verilmektedir. 

-Asistan hekimlerimiz tıbbi literatüre 

ulaşma, tarama yapma, gerekli araştırma 

alt yapıları, sunum teknikleri hazırlama 

gibi akademik işlerdeki tüm imkanlara 

sahiptirler. Kanıta dayalı tıp uygulamaları 

sayesinde tez dışı araştırmalara 

girebilmekte ve yayınlarda isimleri 

çıkabilmektedir. 

-Eğiticilerin görev tanımları ve 

sorumlulukları açıkça yazılı olarak usul ve 

esaslarımız belgemizde yerini almış olup 

teorik eğitim ile uygulamalı eğitimin bir 

arada yapılabilmesi için eğitici-uzmanlık 

öğrencisi çalışma çizelgeleri birlikte 

hazırlanmakta ve eğitimin her sürecinde 

teorik ve pratik eğitimler paralel 

yürütülmektedir. Usta çırak ilişkisi sürekli 

hem polklinik, hem acil, hem servis, hem 

de nöbet koşullarında devam etmektedir.  

-Kurumumuzda zorunlu rotasyonların 

tümünün yapılabildiği bölümler olup bazı 

dış rotasyonlar için kurum dışı 

görevlendirme yapılmaktadır.  

-Kurumumuzda eğitim organizasyonunu 

sağlamak üzere program değerlendirme, 

ölçme değerlendirme ve eğitim 

komisyonu kurulmuş olup eğitim 

komisyonunda alınan kararlar akademik 

kurulda görüşülmekte ve taraflara 

duyurulmaktadır. Eğitim 

organizasyonunun her aşamasında geri 

bildirim ve bilgilendirme sistemi 

çalışmakta olup buna göre düzenleme ve 

iyileştirmeler yapılmaktadır. 

-Eğitim organizasyonu için uluslararası 

standartlar araştırılmalı ve bu hedeflere 

ulaşmak için çalışmalar yürütülmelidir.  

Uzmanlık Öğrencileri 

Güçlü Yönler Geliştirilmesi Gereken Yönler 

-Asistan hekim sayımız eğitim 

olanaklarımız, eğitici sayımız, yeterli alt 

-Uluslararası standartlarda tam donanımlı 

hastane koşullarının sağlanması hedef 



yapı ve donanım ve insan gücü ile orantılı 

olup eğitici başına 2’den az asistan hekim 

düşmektedir. Ulusal standartların üstünde 

pediatri poliklinik odası sayısı, eğitim 

salonları, çalışma ve dinlenme odaları, 

servis yatak sayısı, yenidoğan ve yoğun 

bakım yatak sayısı, küvöz ve mekanik 

ventilatör sayıları mevcuttur.  

-Asistan hekimlerimize 6. ayından 

itibaren danışman eğitici atanmakta, 

düzenli ve yapılandırılmış toplantılar 

yapılmakta, geri bildirimler alınmakta ve 

bu geri bildirimler değerlendirilerek 

taraflara geri bilgilendirme yapılmaktadır. 

Danışman eğiticiler her an ulaşılır 

durumda olup tüm eğiticilerimiz tam 

zamanlı çalıştığından klinik içinde sürekli 

birlikte aynı ortamı paylaşma imkanı 

olmaktadır. Bu toplantılarda sosyal, insani 

ve psikolojik durumların yanında, iletişim 

becerileri, adli durumlar, mecburi hizmet, 

akademik ilerleme koşulları gibi 

durumlarda konuşulmakta, hem psikolojik 

hem de akademik yönlendirmeler 

yapılmaktadır.  

-Asistan hekimlerimizin eğitimi için 

mesai içinde belirgin saatler ayrılmakta 

ayrıca gün içinde de küçük grup 

toplantıları, klinik içi toplantılar, servis 

toplantıları ile eğitim desteklenmektedir.  

-Asistan hekimlerimizin bir temsilcisi 

bulunmakta, düzenli seçimlerle temsilcilik 

devam etmekte, her komisyonda temsilci 

haricinde de asistan görevlendirilmekte ve 

asistanların eğitimin tüm aşamalarında 

temsiline imkan sağlanabilmektedir. 

Asistan temsilcisi tüm komisyonların 

doğal üyesi olup tüm  toplantılara 

katılabilmektedir.  

  

olmalıdır. 

-Uzmanlık öğrencilerimizin sayısı ulusal 

otorite tarafından belirlendiğinden yeterli 

istek yapılmasına rağmen zaman zaman 

zorluklar yaşanabilmekte, bu durumlarda 

kurumumuz tarafından ilave önlemlerle bu 

zorluklar aşılmaya çalışılmaktadır. Asistan 

hekim sayısının sabit kalamaması artma ve 

azalmalar olması zaman zaman zorluklar 

yaşatabilmektedir.  

Asistan hekimlerin gerek kurum içi, gerekse 

de kurum dışı ulusal ve uluslararası 

derneklerle iletişimi ve işbirliği 

artırılmalıdır.   

Uzmanlık Öğrencilerinin Değerlendirilmesi 

Güçlü Yönler Geliştirilmesi Gereken Yönler 

-Asistan hekimlerimize yılda 2 yazılı 

sınav, yılda bir klinik yapılandırılmış 

sınav (OSCE), yılda bir yapılandırılmış 

sözlü yapılmakta olup ayrıca her rotasyon 

sonrası rotasyon değerlendirmesi ve 

danışman eğitici değerlendirmesi 

yapılmaktadır.Değerlendirmelerde 

bilimsel yönler, akademik çalışmalar, 

-Değerlendirme sistemi içinde akran 

değerlendirmesi, hemşire, teknisyen, tıbbi 

sekreter, aile yakını gibi diğer bileşenleri 

içeren değerlendirme sistemi 

yapılmamaktadır. Özellikle iletişim 

becerileri, tıbbi etik ekip çalışması gibi 

konularda değerlendirme açısından bu 

değerlendirme ve geri bildirim sisteminin de 



tıbbi etik, iletişim gibi durumlar da kayıt 

altına alınmaktadır. Değerlendirmeler 

asistan hekimlere geri bildirim olarak 

verilmekte ve anabilim dalı başkanlığı 

tarafından düzenli izlem tabloları ile 

izlenmektedir.  

Ölçme değerlendirme sistemi ile ilgili 

hem öğretim üyeleri hem de asistan 

hekimlerden düzenli geri bildirimler 

alınmakta bu geri bildirimler ölçme 

değerlendirme komisyonu tarafından 

analiz ve sentez edilerek eğitim 

komisyonuna oradan da akademik kurula 

aktarılmakta ve gerekli değişiklikler ve 

düzenlemeler bu doğrultularda 

yapılmaktadır.  

-Asistan hekimlerimiz için karne 

uygulamasının yanında portfolye 

uygulaması da bulunmakta olup 

portfolyeye karnede yer almayan kısımlar 

ile asistan hekimlerin sertifikaları, 

yayınları, proje katılımları ve kişisel 

gelişim eğitimleri konulmaktadır.  

 

ölçme değerlendirme sistemine ilave 

edilmesi faydalı olacaktır.  

-Girişimsel becerilerle ilgili kontrol listeleri 

olsa da girişimsel becerilerin de belli zaman 

aralıklarında eğitici tarafından sınav 

formatında yapılmasında eğitim açısından 

fayda olacaktır.  

-Kıdemlilik geçiş sınavı uygulanmamakta 

olup yapılandırılmış bir sınav üzerinde 

çalışılmalıdır. 

-Rotasyon sonu değerlendirme toplantısı ve 

geri bildirimlerin yanında rotasyon sonu 

sınavı uygulaması eğitimi güçlendirebilir. 

Rotasyon sonu sınavımız bulunmamaktadır. 

-Portfolyö uygulamasının geliştirilmeye 

ihtiyacı bulunmaktadır.  

-Ulusal ve uluslararası serifikasyon 

değerlendirmeleri açısından asistanlarımız 

teşvik edilmelidir. 

 

Eğitim Öğretim Kadrosu 

Güçlü Yönler Geliştirilmesi Gereken Yönler 

-Eğitim öğretim kadromuz alanında 

yetkin, yeterli sayıda ve yetkinlikte, tüm 

eğitim becerileri ve eğiticilerin eğitimi 

sertifikasyonlarını tamamlamış bunun 

yanında, ölçme değerlendirme,  PDÖ, 

ODT gibi eğitimleri de almış ya da 

almakta olan öğretim üyelerinden 

oluşmaktadır.  

-Tüm eğiticilerimiz tam zamanlı 

hastanede çalışmaktadırlar. Görev ve 

sorumlulukları fakültemiz öğretim üyesi 

görev ve sorumluluklarında belirlenmiş ve 

eğitim hasta dengesi gözetilecek şekilde 

organize edilmiştir.  

-Atanma ve yükseltilme kriterleri belli 

olup YÖK’ün üstünde atanma yükseltilme 

kriterleri uygulanmaktadır. Tıp fakültemiz 

akredite bir fakülte olup akreditasyonun 

tüm gerekliliklerini yerine getirecek bir 

öğretim kadrosu bulundurmaktadır.  

-Eğitim faaliyetlerinin artırılması, hizmet-

eğitim dengesinde biraz daha iyileştirme 

yapılması ve eğitimin performans 

kriterlerinin içine alınması ulusal tıp 

akreditasyon kurumumun da (UTEAK) 

önerisi üzerine hem kurumumuzda hem de 

diğer eğitim kurumlarında geliştirilmesi 

gereken yönlerdendir.   

Eğitim Ortamları ve Eğitsel Kaynaklar 

Güçlü Yönler Geliştirilmesi Gereken Yönler 

-Kurumumuz bulunduğu konumun da 

avantajlarını kullanarak hem 1., hem 2. 

-Yapımına başlanmak üzere olan yeni 

hastane binamızın yapılması ile daha modern 



hem de 3. basamak hastalara hizmet veren 

bir hastaneye sahiptir. Bununla paralel 

oldukça geniş bir hasta yelpazesine, hem 

genel pediatri hem de spesifik dallara ait 

tüm hasta çeşitliliğine ve sayısına sahip bir 

kurum olma özelliğini taşımaktadır. Acil 

servis, genel pediatri servisi, yatan yandal 

hastaları, yoğun bakım ve yenidoğan 

servislerinde yeterli sayıda hasta 

yatmaktadır. Asistanların gerek teorik 

gerekse pratik eğitimleri için her türlü alt 

yapı, derslikler, dinlenme odaları, 

kütüphane, internet hizmeti, iletişim 

teknolojileri, laboratuvarlar, radyoloji 

kliniği, spesifik laboratuvarları başta 

olmak üzere her türlü alt yapı ve imkana 

sahiptir.  

Asistan hekimlerimizin eğitsel 

imkanlarını araştırma ve projelendirme 

imkanı bulunmakta, bununla ilgili 

teşvikler verilmekte ve kongre- eğitim 

toplantılarına karılımları teşvik 

edilmektedir. Birçok asistanımzın henüz 

mezun olmadan ulusal ve uluslararası 

yayınlarda ismi bulunmaktadır.  

-Kurumumuzda eğitim komisyonu 

bulunmakta olup eğitim düzenlenmesinde 

geri bildirimlere dayalı, asistan 

temsiliyetinin olduğu ve bu kararlar 

doğrultusunda iyileştirme ve 

düzenlemelerin yapıldığı bir sistem 

uygulanmaktadır.  

-Ulusal ve uluslararası kurumlara rotasyon 

ve eğitim amaçlı ziyaretler teşvik 

edilmekte ve kurumumuzun bu konudaki 

tecrübesinden yararlanılmaya 

çalışılmaktadır.  

ve rahat dinlenme odaları, derslikler ve alt 

yapı imkanlarına sahip olunabilecektir.  

Mesleksel liderlik ve ekip çalışması ile ilgili 

yapılandırılmış eğitimlerin artırılmasına 

ihtiyaç bulunmaktadır. 

-Asistan hekimlerin uluslararası rotasyonlara 

gitme konusunda uğraşları artırılmalıdır. 

 

Eğitim Programı Değerlendirme Süreci 

Güçlü Yönler Geliştirilmesi Gereken Yönler 

-Eğitim programımızın değerlendirilmesi 

konusunda mezunlarımız ile işbirliğimiz 

sürekli devam etmekte, mezunlarımızdan 

düzenli olarak geri bildirimler alınmakta 

ve eğitim programımızın 

değerlendirilmesi istenmekte ayrıca hem 

mezunlarımızın öz değerlendirmeleri, 

hem de şu anda çalıştıkları kurumdaki 

yönetici-eğiticilerden de geri bildirimler 

alınmaktadır. Mezun öğrencilerimizin 

listesi ve güncel iletişim bilgileri sürekli 

-Mezun öğrencilerle iletişim ve eğitsel-

sosyal faaliyetlerin artırılmaya ihtiyaç 

bulunmaktadır.  

 



tazelenmekte, hem sosyal medya araçları 

hem de iletişim sistemleri bu konuda 

kullanılmakta, eğitsel ve sosyal 

programlara da davet edilmektedirler.  

Eğitim programımız için eğiticiler ve 

asistan hekimlerden düzenli geri 

bildirimler alınmakta, bu geri bildirimler 

program değerlendirme ve sonrasında da 

eğitim komisyonunda değerlendirilerek 

gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.  

Yönetim ve Yöneticilik 

Güçlü Yönler Geliştirilmesi Gereken Yönler 

-Yönetimimizde rektör ve dekan 

hocalardan başlayarak eğitimin 

uygulanması için gayret gösteren 

sorumluluk sahibi bir yönetim mevcuttur. 

Eğitimsel ihtiyaçların giderilmesi, alt 

yapının sağlanması ve idame ettirilmesi, 

bütçenin ayrılması ve gerekli yerlerde 

harcanması, eğitime yeterli kaynakların 

ayrılması konusunda gereken hassasiyet 

gösterilmektedir. Kurumumuzda yayın 

teşvik yönergesi, BAP yönergesi, 

akademik amaçlı seyahat yönergesi 

mevcut olup tüm bu başvurularda 

koşulları belirlenmiş destekler verilmekte 

ayrıca klinik içi eğitim toplantıları için 

mekansal ve maddi desteklerin yanında 

diğer derneklerle yapılan toplantılarda da 

her türlü bütçenin ayrılması 

sağlanmaktadır. Son 5 yılda birçok asistan 

hekimin de içinde bulunduğu proje 

desteklenmiş olup projeler teşvik 

edilmekte ve yol gösterilmektedir. Ciddi 

oranda bütçe, eğitim imkanları için 

ayrılmaktadır.  

-Hem asistan hekimlerin hem de eğiticilerin 

uluslararası eğitim, rotasyon ve 

görevlendirme imkanlarından daha fazla 

yararlandırılması ve teşvik edilerek imkan 

sağlanması geliştirilmelidir.   

Sürekli Yenilenme 

Güçlü Yönler Geliştirilmesi Gereken Yönler 

-Kurumumuz butik bir sağlık üniversitesi 

olduğundan ve 11 yıllık bir geçmişi 

olduğundan sürekli yenilenmelerle 

ilerleme gösteren, tıp fakültaesini akredite 

etmiş, eğitsel imkanlarını her geçen gün 

artıran bir hüviyete sahiptir. 

Kurumumuzda düzenli olarak stratejik 

planlar yapılmakta, planlara erişim takip 

edilmekte ve sürekli yenilenme-

düzenlemeler yapılmaktadır. Yeni hastane 

binamızın yapılması ile daha iyi teknik ve 

alt yapı imkanlarına da sahip olunacaktır. 

-  



Kurumumuzda anabilim dalı olarak 

bizlerde stratejik planlarımızı oluşturup  

takibini yaparak, sürekli yenilenme ve 

iyileştirmeler yapmaya devam etmekteyiz. 

Ulusal akreditasyon başvurumuzun 

ardından, daha yapılandırılmış bir eğitim 

öğretim modeli için uluslararası 

kurumların da takip edilmesi 

hedeflerimizdendir.   

 

 


