KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Eğitici Eğitimleri Yönergesi
Amaç
Madde 1 – Bu yönergenin amacı; KTÜ Tıp Fakültesi dekanlığı sorumluluğunda KTÜ Tıp
Fakültesi Öğretim Üyelerinin eğitim programlarını planlayıp yürütebilecek nitelikli eğiticilik
yeterliğinin (bilgi, beceri, tutum ve davranış) kazandırılması ve sertifikalandırılması amacıyla
düzenlenecek eğitim programları ile ilgili düzenlemeleri tanımlamaktır.
Kapsamı
Madde 2 – Düzenlenecek Eğitici Eğitim programları ile ilgili eğiticilerin, eğitim ortamının ve
program içeriğinin özelliklerini tanımlar.
Eğitici Eğitimlerinde Yer Alması Gereken Konular
Madde 3 – KTÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin; müfredat geliştirme, eğitim yöntemleri,
ölçme değerlendirme ve program değerlendirme konularında yetkin düzeye gelmesi amacıyla
en az aşağıdaki konuları içermelidir:
A- Öğrenme kuramları, öğrenme alanları,
B- Amaç ve öğrenim hedefi yazma
C- Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası bilişsel ve beceri eğitimi yöntemleri
D- Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası ölçme değerlendirme yöntemleri
E- Program değerlendirme
F- Yetişkin Eğitiminde Temel Kavramlar ve Teknikler
G- Görsel ve İşitsel Sunum Materyali Seçme, Hazırlama ve Kullanma Teknikleri
H- İletişim Becerileri
Eğitimin Süresi
Madde 4 – Eğitim 40 saatten az olmamak üzere en az 5 gün olacaktır.

Eğitim Programı, Yürütülme Usul Ve Esasları
Madde 5 –
1. Eğitimler tıp fakültesi dekanlığı sorumluluğunda ve dekanlığın uygun gördüğü aralıklarla
düzenlenir
2. Eğitim, atölye ve grup çalışması ile olgu tartışması gibi interaktif uygulamalar içerecektir.
3. Eğitim, yetişkin eğitimi tekniklerine uygun olarak planlanacak ve gerçekleştirilecektir.
4. Programa katılanlar uzmanlık alanları ile ilgili bir konuda bir uygulama yapacaklardır.
5. Kursiyerler öğretim uygulaması için ders araçlarını hazırlayacak ve kullanacaklardır.
6. Program sonunda devamlı katılanlara kurumca hazırlanan dekanlık onaylı “Eğitici Eğitimi
Sertifası” verilecektir.
7. Program sonunda katılanların görüşleri alınarak program değerlendirmesi yapılacaktır.
Eğitim Sorumlusu Ve Nitelikleri
Madde 6 – Dekanlık makamınca seçilecek eğitim sorumlusunun eğitim konusunda uzman ve
deneyimli olması ve durumunu belgelemesi gerekir.
Eğiticiler Ve Nitelikleri
Madde 7 – Eğitim sorumlusu tarafından dekanlığa önerilen eğiticiler, eğitim alanında
deneyimini belgeleyebilen uzman ve deneyimli kişilerden oluşur.
Eğitim Merkezi Özellikleri Ve Donanımı
Madde 8 – Eğitim salonu 12-16 kişinin katılımına uygun, interaktif eğitim uygulanabilecek
yeterli konfora sahip olmalı, eğitim için gerekli olan donanım (yazı tahtası, yansıtıcı ve
bilgisayar vb.metaryeller) bulunmalıdır.
Eğitim alanında sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği uygun alanlar olmalıdır.
Eğitim Materyali
Madde 9 – Eğitim müfredatını içeren yazılı ve görsel eğitim materyali (kitapçık, cd, vb.)
basılı kopya veya elektronik ortamda hazırlanarak katılımcılara verilmelidir.

Katılımcılar Ve Nitelikleri
Madde 10 – Bu eğitimlere;
- KTU Tıp Fakültesine yeni atanan öğretim üyeleri ( Aynı içerikli eğitim aldığını
belgeleyenler hariç)
- KTU Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden istekli olanlar
katılır.
Sınav Biçimi Değerlendirilmesi Ve Başarı Ölçütü
Madde 11 –
a) Katılımcıların eğitim programının mazeretli veya mazeretsiz %10 dan fazla
devamsızlık yapmamaları gerekir.
b) Eğitim sonunda katılımcıların bilgi düzeylerini ölçen çoktan seçmeli bir teorik sınavda
en az 100 üzerinden 85 puanla başarılı olmaları gerekir.
c) Eğitim becerileri açısından uygulamalı sınavda en az 100 üzerinden 85 puanla başarılı
olmaları gerekir.
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 12 – Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 – Bu yönerge hükümlerini Dekan yürütür.

