
                                                                                 02.07.2020 

 

        SABDEK UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE YAZ OKULU AÇIKLAMASI 

 

COVİD-19 salgını nedeniyle örgün eğitim programlarında başlatılan uzaktan eğitimde; 

Üniversitelere göre değişmekle birlikte Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümleri/eğitim 

programlarımızın uzaktan öğretim yoluyla ders verebilme alt yapısı ile akademik hazırlık 

açısından dijital imkânlarla geliştirilmesi gereken yönlerinin varlığını da ortaya koymuştur.  

YÖK Yürütme Kurulumuzun 27.05.2020 tarihli toplantısında aldığı karar uyarınca; 

eğitim programlarımızda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı %10’dan %40’a 

yükseltilmiştir. Ayrıca ilgi yazılarda da dijital imkânlar ve uzaktan öğretim yolu ile verilecek 

bu derslere özellikle "2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi" programında nispeten daha 

fazla yer verilmesinin  önemsediği, bunun Devlet-Vakıf bütün üniversiteler için geçerli 

olduğunu vurgulanmıştır.  

Bu durum; uygulama ağırlıklı eğitim vermekte olan sağlık mesleklerinin her biri için 

2017 yılında YÖK Yürütme Kurulu tarafından da onaylanmış Sağlık Bilimleri alanındaki sekiz 

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP)’nın gereklerini karşılamada farklılıklar yaratmış ve 

konu üzerine çalışılması gereği doğmuştur. Sağlık Bilimleri eğitim programlarımızdan akredite 

olanlar ve/veya akredite olmak üzere başvuruda bulunanlar ile hazırlık yapanlar için eğitim 

programı ulusal yeterliliklerini sağlamada ilave sıkıntılar da söz konusu olmuştur.  

Eğitim sürecinin uygulama ağırlıklı yürütüldüğü sağlık bilimlerinde, program yeterliklerini 

karşılamada, geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş uzaktan eğitim araçları kullanılması durumunda 

bile yüz yüze eğitimin mutlak gerekliliği ve bu nedenle de sürecin hassasiyetle yürütülmesi 

gereken bu disiplinlerde Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlar Konseyi (SABDEK) olarak; 

 Lisans programlarına uzaktan eğitim süreci için gerekli desteği sağlamak,  

 Eğitim programlarımızda uzaktan eğitim sürecinin getirdiği farklılıkları 

UÇEP’lere yansıtmak, 

 Nihayetinde eğitim programlarımızda uzaktan eğitim süreçlerinde program 

yeterliklerini karşılamayı garanti altına alacak yapılanmaları oluşturmak/yeniden 

gözden geçirilmesini sağlamak,  



 Süreç iyileştirmesini gerçekleştirmek ve 

 YÖK çalışmalarına katkı verecek çalışmaları/önerileri sunmak amacıyla,  

 Eğitim programı UÇEP’leri dikkate alınarak, uygulamalı eğitim başlıkları da dâhil 

olacak şekilde “Uzaktan Eğitimin ÇEP’e Entegrasyonu” çalışmasını,  

 Öğretim elemanlarının uzaktan eğitime ilişkin yetkinliklerine katkı sağlamak üzere 

YÖKAK, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

(SABAK), Açık ve Uzaktan Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon 

Derneği (AUDAK) ile ortaklaşa “Uzaktan Eğitimde Eğitici Eğitimi Webinarları”’nı 

gerçekleştirmeyi ve bu çalışmaların sonuçlarını Ağustos 2020’de YÖK Başkanlığımıza 

iletmeyi planladık.  

SABDEK olarak yukarıda belirttiğimiz çalışmaların eğitim programlarımızda örgün 

eğitimde uzaktan eğitim sürecinin sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.  

Geldiğimiz bu noktada; bazı Üniversitelerimizde sağlık bilimleri alanında uygulamalı 

mesleki derslere ilişkin tamamen çevrimiçi olarak yaz okulu derslerinin açıldığı ve diğer 

üniversite üst yönetimlerine de bu örnekler gerekçelendirilerek öğrenciler tarafından yaz okulu 

açılması/belirtilen programlara başvuru taleplerinin kabulüne ilişkin yoğun başvuruların 

olduğu, ayrıca bu yaz okullarında sayı sınırına özen gösterilmediği gibi yüksek ücretlerinde 

alındığı bilgisi SABDEK Yürütme Kurulumuza iletilmiştir. 

  Öğrencilerde mesleğe özgü bilişsel ve duyusal yetkinlikler, psikomotor beceriler tek 

başına online eğitim süreçleriyle kazandırılamayacağı, halihazırda AB ve UÇEP ölçütlerine 

göre henüz yapılandırılamamış ve geliştirilememiş yaz okullarında açılan bu mesleki 

uygulamalı derslerin; Sağlık Bilimleri Fakülteleri eğitim programlarında UÇEP’te tanımlanan 

mesleki yeterliliklerin yerine getirilmesi ve mezun yetkinliklerinde sorunlar yaratacağı ve fırsat 

eşitsizliğine neden olacağı, dolayısıyla sağlık sistemimizi olumsuz etkileyeceği hususunu, 

Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla.  

SABDEK Yürütme Kurulu  
 


