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Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamaları  

(Temel Kurallar) 

 

- Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) uygulamaları PDÖ Kurulu tarafından organize edilir. PDÖ Kurulu bir 

başkan ve üyelerden oluşur. Sekreterya işleri Dekanlık tarafından görevlendirilen bir sekreter 

tarafından yürütülür. Yapılan toplantılar tutanak altına alınır.    

 

Öğretim üyelerine PDÖ eğitim yönlendiricisi yetkinliği kazandırılması:  

 

- PDÖ Kurulu tarafından, her yıl ihtiyaca göre belirlenen sayıda kurslar düzenlenerek öğretim üyelerine 

eğitim yönlendiricisi yetkinliği kazandırılır. Eğitim programına ve PDÖ oturumlarına katılacak olan 

öğretim üyeleri her eğitim dönemi başında Dekanlık tarafından belirlenir. 

 

- Daha önce PDÖ oturumlarına katılmamış olan öğretim üyeleri, önce tecrübeli bir eğitim 

yönlendiricisinin yanında gözlemci olarak PDÖ oturumlarına katılırlar. Bir sonraki PDÖ’de yine tecrübeli 

bir öğretim üyesinin gözlemciliğinde kendileri eğitim yönlendiricisi olduktan sonra, artık tek başlarına 

eğitim yönlendiricisi olabilirler.   

 

Oturumların Planlanması: 

 

- Her dönem yapılacak PDÖ sayısı, bir önceki dönemin sonunda PDÖ Kurulu ve Eğitim Komisyonu 

tarafından belirlenir. 

 

- PDÖ uygulamaları ders programına yerleştirilirken, her bir oturumun süresinin iki saat olmasına ve iki 

oturum arasındaki zaman aralığının 4-5 gün olmasına dikkat edilir. 

 

Senaryoların Hazırlanması: 

 

- Her eğitim döneminin ikinci yarısında PDÖ Kurulu toplanarak, bir sonraki yıl hazırlanacak senaryolarla 

ilgili konuları / konu önerilerini belirler. Senaryo konusu belirlenirken, eğitim programına, öğrencinin 

seviyesine uygun olmasına ve toplumda sık rastlanan konuların seçilmesine dikkat edilir, ilgili anabilim 

dallarının önerileri dikkate alınır. Temel ve Klinik Bilimlerin entegrasyonunu sağlamaya özen gösterilir. 

Bu nedenle senaryo ekibinde Temel ve Klinik Bilimlerden en az birer öğretim üyesinin katılımı sağlanır.   

 

- Her senaryo için oluşturulan senaryo hazırlama komitesinde, PDÖ Kurulundan bir kişinin 

koordinatörlüğünde, ilgili anabilim dallarından en az birer kişi bulunur. 

 

- Senaryolar hazırlandıktan sonra, senaryo hazırlama komitesi ve PDÖ Kurulu tarafından incelenerek son 

şekli verilir. 

 

 



Ön Hazırlıklar:   

- Her grupta 10-12 kişi olacak şekilde karma öğrenci grupları oluşturulur.  

 

- Eğitim yönlendiricileri için, PDÖ birinci oturumundan 1-2 gün önce senaryo tanıtım toplantısı (senaryo 

hazırlama kurulu tarafından), son PDÖ oturumundan 1-2 gün sonra da değerlendirme toplantısı 

(senaryo koordinatörü tarafından) düzenlenir. 

 

- PDÖ oturumlarına katılacak olan öğretim üyelerine, eğitim döneminin başında Dekanlık tarafından 

bilgilendirme yapılır. PDÖ oturumlarından 1-2 hafta önce oturumlarının, senaryo tanıtım ve 

değerlendirme toplantılarının ve eğer uygulanacaksa CORE’un yer ve saatleri ayrıca bildirilir. Resmi 

yazının gönderilmesi ile PDÖ / CORE arasındaki süre çok uzun olduğunda eğitim yönlendiricilerine e-

mail yoluyla hatırlatma yapılır. 

 

- Özellikle PDÖ oturumları ve CORE’a katılım zorunlu olup, bu takvime uyamayacak olan eğitim 

yönlendiricileri, en geç ilk oturumdan bir gün öncesine kadar mazeretlerini PDÖ sekreteryası aracığı ile 

Dekanlığa bildirmekle yükümlüdürler.  

 

- Dönem I öğrencilerine ilk uygulama öncesinde PDÖ tanıtım dersi, Dönem III öğrencilerine de CORE 

tanıtım dersi verilir.  

 

Oturumların yürütülmesi:  

 

- Eğitim yönlendiricileri ve öğrencilerin PDÖ oturumu öncesi ve sırasında yapması gerekenler ayrıca 

belirtilmiştir (ek).  

 

- Oturumlardan önce toplantı yerleri ve ilgili eğitim yönlendiricilerinin adları öğrenci panolarına asılır. 

Öğrenciler PDÖ oturumlarına katılmak ve herhangi bir nedenle (mekana ulaşılamaması, eğitim 

yönlendiricisinin gelmemesi vb) oturumun başlayamaması durumunda hemen Eğitim Sekreteryası ile 

iletişime geçmek zorundadır. Eğitim yönlendiricisinin gelmemesi durumunda başka bir eğitim 

yönlendiricisi bulunamazsa bu öğrenciler diğer gruplara dağıtılır. 

 

Ölçme-Değerlendirme: 

- PDÖ değerlendirmesi beş puan üzerinden yapılır. Geçerli bir mazereti olmadan iki PDÖ oturumuna 

girmeyen öğrenciler sıfır alır. Öğrencinin mazereti geçerli kabul edilirse, PDÖ Kurulu tarafından 

belirlenen şekilde telafi edilir. 

 

- Dönem I ve II’de; ilk oturumda 1, ikinci oturumda 2 puan olmak üzere puan verilir (toplam 3 puan). 

Öğretim üyeleri aktif katılımı göz önünde bulundurarak puanları belirler. Kurul sınavında da iki soru 

sorularak toplam PDÖ’ler beş puan üzerinden değerlendirilmiş olur.  

 

- Dönem III’de CORE adı verilen bir sınav ile değerlendirme yapılır. İki PDÖ oturumuna girmeyen 

öğrenciler CORE’a alınmaz. CORE puanı 4 olup, CORE yapılan PDÖ’lerde puanlama yapılırken 

oturumlardaki aktif katılım 1 puan üzerinden değerlendirilir.  

 

- CORE değerlendirilirken her soru kendi içinde en az sıfır olabilir. CORE’da baraj ugulaması olup, %50’yi 

aşamayanların kurul sınavından puanı düşülür. 


