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KONU

Toplumsal Duyarlılık 
Projelerinin 
Değerlendirilmesi ve 
Geliştirilmesi



Danışman Öğretim Üyemiz:
Doç. Dr. Gürler AKPINAR

GRUP ÜYELERİ:
Ebrar GÜLBÜZ                     
Ruken TAĞ
Fikri Cem SOYDEMİR                        
Zeynep MEYDAN
İrem EYYÜPOĞLU
Mustafa Eren TOSUN
Esra Helin DEMİR                          
Beyza AȘIKOVALI
Furkan KORKMAZ
Hilal HENNEP
Zahide KARAGÖZ
Ahmet KILIÇ
Melek YAZICIOĞLU



Bu konuda çalışmaya nasıl karar verdik? 
Yapacağımız çalışmanın konusunu belirlerken 
aklımıza gelen bütün konuların daha önce 
üzerlerinde çalışılmış konular olduğunu ve bu 
çalışmaların çoğunun kalıcı bir sonuç vermediğini 
fark ettik.



TOPLAM Bilinçlendi
rme

Etkinlik Saptama Sonuç yok

2017-2018 19 8 8 3 -

2016-2017 17 6 4 7 -

2015-2016 9 2 4 3 -

----

2013-2014 25 7 9 9 -

2012-2013 17 7 4 6 -

2011-2012 18 6 2 10 -

2010-2011 17 2 2 12 1

2009-2010 24 9 3 12 -

2008-2009 22 3 1 16 2



Bunun sonucunda TODUP formatının verimi üzerine 
düşünmeye başladık.



YÖNTEM
Okulumuzdaki tıp öğrencilerinin, öğretim üyelerinin, 
hemșirelerin, asistanların ve personelin TODUP 
hakkındaki görüșlerini öğrenmek amacıyla bir anket 
düzenledik.  



Tıp öğrencileri 2-3-4-5-6. sınıf öğrenci 
arkadaşlarımızdan toplam 60 kişiye;  projelere 
katılan veya katılmayan 10 öğretim hocalarımıza; 
TODUP’a katılmayan diğer gruptan toplam 30 kişiye 
anketimizi yaptık.



TODUP NEDIR?



Bu ana kadar yapılan projelerin gerçekten 
topluma yararlı olduğunu düşünüyor 
musunuz?



Etkili bir projede sizce olmazsa olmaz nedir?











TODUP’un yaygınlığının arttırılabilmesi için diğer 
fakültelere de uygulanabilir mi?



ÖĞRETİM ÜYELERİNE ÖZEL 
OLARAK SORDUĞUMUZ 

SORULAR





ÖĞRENCİLERE ÖZEL 
OLARAK SORDUĞUMUZ 

SORULAR













İLGİNÇ CEVAPLAR









SONUÇ
Yapılan anket sonuçları TODUP’un farklı fakültelerdeki 
öğrencilere de uygulanması gerektiği șeklinde bir görüș
ortaya çıktı.
Yapılan anketlere göre TODUP’ta yer alan öğrenci ve 
öğretim üyeleri dıșındaki kișilerin TODUP hakkında bir 
bilgilerinin olmadığı kanısına vardık.
Önceki senelerde TODUP’a katılan öğrencilerin 
çoğunluğu puan getirmemesi durumunda bu projeye 
katılmak istemediğini belirtti.



Daha iyi bir TODUP için yapılması gerekenlerin;
-projeyi yöneten öğretim üyesinin daha aktif olması

gerektiği,
-grup üyelerinin katılımının sürekli olması,
-projelerin hayata geçirilebilmesi için proje süresinin 

arttırılması,
-uygulanabilir projelere maddi destek verilmesi,





ÖNERİLERİMİZTODUP’un diğer fakültelerde uygulanmasının 
sağlanmasıyla birlikte fakülteler arası yarıșmalar 
düzenlenmesi ve bu yarıșmalar sonucunda teșviki 
arttırmak amacıyla kazanan gruba ödül verilebilir.
Biz bu konuda Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ercüment ÇİFTÇİ ile görüștük. Projemizin 
amacını anlatıp, nasıl geliștirebileceğimiz hakkında 
görüșlerini aldık.
Ayrıca birinci olan gruba teșvik ödülü verileceği, ilerleyen 
senelerde bu ödülün geliștirileceği sözünü aldık.





TODUP’ un fakülteler kapsamından çıkıp lise ve 
ortaöğretim düzeylerinde de uygulanabilir hale 
getirilmelidir.
TODUP’a teșvik sadece puan olmaktan çıkarılmalı ve 
öğrencilerin daha istekli, katılımın daha yüksek olması
sağlanmalı.Bu da öğretim üyelerinin projeye olan ilgisinin 
artmasıyla olabilir.



Genel anlamda uygulanabilir projelere maddi destek 
sağlanabilir.
Sorularımız arasında yoktu ama jürinin daha geniș bir 
kitleden seçilmesi gerektiği gibi bir düșünce de vardı.



Genel anlamda uygulanabilir projeler daha üst bir makama 
tașınabilir.
Bu konu hakkında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Zafer UTKAN ile görüștük. 



Sonucunda olanaklar dahilinde;
TODUP gazetesi çıkartılarak, gazetenin poliklinikteki 
ve fakültemizdeki insanlara dağıtılması,
Kazanan projenin yerel gazetede ve iletișim 
fakültemizin yapıyor olduğu radyo-tv programında 
duyurulması,
Diğer fakülte öğrencilerinden talep olursa, 
dekanlarıyla konușulup TODUP’un onlarda da 
uygulanması,
Belirlenen projenin hayata geçiș așaması için destek 
sağlanması konușuldu.





BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜR EDERİZ. 

GRUP VİTA 


