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SUNUŞ 

Sayın meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler, amacı tıp fakültelerindeki 

eğitim uygulamalarının en iyilerinin kurumsal olarak paylaşılması ve 

yaygınlaştırılması olan bu sempozyum ülkemizde bir ilkin devamıdır. 

2012 yılındaki sempozyuma 115 katılım olmuş ve 34 tıp fakültesi 

kurumsal olarak rektör, dekan ya da dekan yardımcısı düzeyinde temsil 

edilmiştir.  

2015 sempozyumunda Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği ve Türk Tıp 

Eğitimi Derneği ile işbirliği yapıyoruz. Sempozyum için, ara değerlendirme 

süreçlerinden geçmiş veya son iki yılda akredite olmuş 16 fakültedeki tıp 

eğitimi ile ilgili örnek olabilecek uygulamaları saptadık. Diğer tıp 

fakültelerinde iyi uygulamalar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 

davetli sözlü bildiri oturumlarında paylaşılmasını planladık. Ayrıca 

dileyen fakültelerin örnek uygulamalarını sunabilecekleri bir sözlü bildiri 

oturumu ve poster alanları oluşturduk. Türk Tıp Öğrencileri Birliği 

(TURKMISC) bizler için farklı fakültelerden öğrencilerle temas kurup 

öğrenci gözü ile iyi uygulamaları derledi ve bir panelde paylaşacaklar. 

Sempozyumun sonunda ise sunulan iyi örneklerin küçük gruplarda daha 

detaylı paylaşılabilmesi adına davetli bildirisi olan fakültelerden 

workshop hazırlamalarını istedik.  

Hep birlikte iyi örnekler üzerinden tıp eğitimi konuşmanın fakülteler 

arası etkileşim ve paylaşımı arttıracağına, iyi ve örnek uygulamaların 

yaygınlaşacağına inanıyor, 23-24 Ekimde İzmir’de buluşmayı diliyoruz. 

Saygı ve dostlukla… 

 

Dr. İskender Sayek    Dr. H. İbrahim Durak 
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TIP FAKU LTESI  I NTERN DOKTORLARININ HALK SAG LIG I 

STAJI I LE I LGI LI  DU ŞU NCELERI : O N ÇALIŞMASI 

Halk Sağlığı AD Araştırma Görevlileri 
burhan@ogu.edu.tr, ESOGU HALK SAĞLIĞI AD 

 

GİRİŞ-AMAÇ 

Halk sağlığı eğitiminin amacı, sağlık ve hastalık olgusuna sosyal açıdan bakabilen, bireyi çevresi ile bir 

bütün olarak ele alabilen, toplumun sağlık sorunlarının önlenmesi ve sağlık düzeyinin gelişmesine katkıda 

bulunacak tıp doktorları yetiştirmeye katkı sağlamaktır. Tıp eğitimi toplumun gereksinimleri gözetilerek 

topluma dayalı olarak verilmelidir. Çalışmanın amacı, Kırsal Hekimlik Stajında öğrenim gören intern 

doktorların staj öncesi ve sonrası halk sağlığı ve ilgili konuları hakkında bilgi düzeyini değerlendirmektir. 

GEREÇ-YÖNTEM 

Çalışma, Mayıs-Haziran 2015 tarihlerinde Kırsal Hekimlik Stajında öğrenim gören 6.sınıf tıp fakültesi 

öğrencileri üzerinde yapılan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Staj grubunu oluşturan 32 öğrenciden staj 

öncesi 31 (%96.8), staj sonrası 24 (%75.0) kişi çalışmaya katılmayı kabul etti. Öğrencilere çalışmanın amacı 

anlatılıp sözlü onamları alınarak anket form uygulandı. Anket form; halk sağlığının tanımı, sağlık 

hizmetlerindeki yeri, toplum sağlığı merkezinin tanımı ve toplum sağlığı merkezinde hekim olmak isteyip 

istemedikleri, stajdan beklentileri, daha önce bir araştırmayı yürütme-raporlama sürecine katkıda bulunup 

bulunmadıkları ve araştırma planlayıp yürütebilecek durumda olup olmadıklarını sorgulayan açık uçlu 

sorulardan oluşmaktaydı. 

BULGULAR 

Çalışma grubundakiler Halk Sağlığını staj öncesi en çok %38.7 ile araştırma yapan, staj sonrası en çok 

%58.3 ile koruyucu hekimlikle ilgilenen bilim dalı olarak tanımladı. Daha önce bir araştırmayı yürütme-

raporlama sürecinde bulunan 4 öğrenci vardı. Staj öncesi %61.3’ü bir araştırmayı planlayıp yürütebileceğini 

belirtirken, staj sonrası bu oran %87.5’e yükseldi. 

SONUÇ-ÖNERİLER 

Raporda devam eden bir çalışmanın ön sonuçları sunulmuştur. Eğitim programlarının etkinliğinin-

sonuçlarının değerlendirilmesi, değişen gereksinimler doğrultusunda yenilenmesi, eğitimin kalitesi ve 

verimliliği açısından önemlidir. 

Keywords; halk sağlığı, kırsal hekimlik stajı 
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TIP EG ITIMINE BAŞLAYAN O G RENCILER I ÇIN UYUM EG ITIMI; 

GU LHANE O RNEG I 

Süleyman Ceylan 
sceylan@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Fatih Yazar 
fyazar@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Ahmet Korkmaz 
korkmaza@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Kahraman Ateş 
kates@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Orhan Kozak 
okozak@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Hayati Bilgiç 
hbilgic@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

 
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde (GATF) fakülteye yerleştirilen öğrencilere öğretimlerinin 

başlangıcındaki ilk haftada uyum eğitimi uygulanmaktadır. 

GATF Uyum haftasının açılışı fakülte Dekanının konuşmasıyla yapılmakta ve aşağıdaki etkinliklerden 

oluşmaktadır: 

A) SÖYLEŞİLER VE DENEYİM PAYLAŞIMI 

I. Kıdemli profesör öğretim üyelerinden biri tarafından “Öğretim Üyesi Gözüyle Gülhanelilik ve Askeri 

Tıbbiyelilik” konulu bir sohbet yapılmaktadır. 

II. “Öğrenci Gözüyle Gülhanelilik ve Askeri Tıbbiyelilik”: Kıdemli öğrencilerden oluşan bir grup 

tarafından yeni öğrencilerin soruları temelinde gelişen bir söyleşi yapılmaktadır. 

III. Bilimsel ve sosyal öğrenci toplulukları hakkında sorumlu öğrenciler tarafından tanıtım 

yapılmaktadır. 

B) GEZİ VE ZİYARETLER 

I. Amfi, derslik ve laboratuarların gezilmesi: Öğretim görevlileri rehberliğinde, amfiler ve laboratuarlar 

tanıtılmakta ve yürütülen eğitimler hakkında bilgi verilmektedir. 

II. Hastane gezisi: Gönüllü öğretim üyeleri rehberliğinde, GATF Eğitim Hastanesi birimleri öğrencilere 

tanıtılmaktadır. 

III. Anıtkabir gezisi 
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C) ÖĞRETİCİ / BİLGİLENDİRİCİ OTURUMLAR 

I. Tıp Fakültesi Müfredatı tanıtımı: Tıp Eğitimi AD Bşk.lığı tarafından GATF müfredat hedefleri, eğitim 

sistemi ve müfredatın temel özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. 

II. Dönem 1 Müfredatı tanıtımı: Dönem 1 Yıl Kurulu Başkanı tarafından, müfredat hedefleri, Dönem 

1’de yer alan bloklar ve müfredatın ayrıntısına ait bilgi verilmektedir. 

III. GATF Sınav Sistemi: Dönem 1 eğitim kurullarında görevli bir öğretim üyesi tarafından, sınav sistemi 

hakkında bilgi verilmektedir. 

2015-1016 Eğitim Öğretim Dönemi uyum programı sonunda alınan geri bildirimde öğrencilerin 

(n=128) %96’sı uyum programını çok iyi / iyi bulduğunu ifade etmiş, her bir bileşen için de %90’ın üzerinde 

memnuniyet oranları bildirilmiştir. 

Öğrencilerin en çok belirttikleri önerileri arasında; uyum eğitiminin süresinin uzatılması, mezuniyet 

sonrasındaki yaşamlarıyla ilgili bilgi verilmesi ve hastane gezisinin iki güne yayılarak tüm birimlerin 

görülmesi yer almıştır. 

Keywords; uyum eğitimi, Gülhane, tıp 
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GU LHANE ASKERI TIP FAKU LTESI SEÇMELI DERS PLANLAMA 

VE UYGULAMA DENEYIMI 

Hayati Bilgiç 
hbilgic@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Orhan Kozak 
okozak@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Kahraman Ateş 
kates@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Ahmet Korkmaz 
korkmaza@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Süleyman Ceylan 
sceylan@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Fatih Yazar 
fyazar@gata.edu.tr , Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

 
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi eğitim programında yer alan seçmeli derslerin amacı; öğrencilerin belirli 

alanlarda bir adım önde olmalarını sağlamak ve eğitim programında doğrudan yer almayan ancak 

öğrencilerin ilgi duyduğu alanlarda gelişimlerini sağlamaktır. Bu alanlar başlıca araştırma ve laboratuar 

faaliyetleri, bilim alanındaki çalışmalarda farkındalık oluşturma, sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetler, askeri 

tıp ve tıp tarihi, yönetim ve liderlik, çevre duyarlılığı, iletişim becerileri kazandırma, yabancı dil becerileri 

gibi birçok farklı alanı kapsamaktadır. 

Seçmeli derslerin belirlenmesi her yıl eğitim öğretim program faaliyetlerinin planlanması aşamasında 

yapılmaktadır. Öğretim üyelerimiz ilgi duydukları alanlarda, öğrencilere kazandırmak istedikleri bilgi, beceri 

ve deneyimleri seçmeli ders olarak önermektedirler. Önerilen seçmeli dersler Dekan Eğitim Yardımcılığı 

tarafından belirlenip eğitim program kitapçığı içerisinde yer alması sağlanmaktadır. 

Örneğin 2015- 2016 eğitim öğretim yılında 1. Sınıfta; Tıp ve Biyolojik Bilimlerde Model Organizma 

Kullanımı, Kanser Biyolojisi, Tıpta Latince, Medikal Tasarım ve Üretim, Etkili ve Sıra Dışı Power Point Sunusu 

Hazırlama, Yönetim ve Liderlik, Askeri Psikoloji, Photoshop ve Corel Draw Programları ile Çizim 

Teknikleri dersleri yer almaktadır. 

Seçmeli dersler ilk üç sınıfta aynı gün ve saatlerde planlanmıştır. Bundan amaç bazı seçmeli derslere 

aynı anda iki ya da üç sınıftan öğrenci katılımını sağlamaktır. Bu seçmeli derslerin bir amacı da ilk yıl belirli 

bilgi beceri kazanan öğrencilerin daha sonraki yıllarda yeni öğrencilere rehberlik yapmasıdır. Derslerin 

öğrenciler tarafından seçimi eğitim öğretim yılının ilk haftasında yapılmaktadır. Öğrenci sayıları 10-15 

arasında planlanmakta ve her bir öğrencinin bir dersi mutlaka tercih etmesi zorunlu 
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tutulmaktadır. Doğrudan bir seçmeli dersten başarısızlık durumu söz konusu değildir. Seçmeli derslerin yıl 

sonu başarı puanına  %3,5 etkisi bulunmaktadır.  

Keywords; seçmeli ders, Gülhane, tıp 
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GU LHANE ASKERI TIP FAKU LTESI BILIMSEL ARAŞTIRMA 

TOPLULUG U (GU BAT) ÇALIŞMALARI 

Orhan KOZAK 
okozak@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

Hayati BİLGİÇ 
hbilgic@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

Mahmut İlker YILMAZ 
iyilmaz@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

Yavuz Selim YALÇIN 
ysyalcin@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Yavuz Furkan YAZICIOĞLU 
yfyazicioglu@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Halit Erkam AKDENİZ 
haliterkamakdeniz@icloud.com, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

 
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Bilim ve Araştırma Topluluğu (GÜBAT) adıyla 1996 yılında kurulmuştur. 

Bir topluluktan ziyade herkesi kucaklayan bir aile formatında kurulan GÜBAT her yıl bu aileyi büyütecek 

birçok faaliyet gerçekleştirmektedir. Faaliyetlerine Dekan Eğitim Yardımcılığı ve bir sorumlu öğretim 

üyesinin danışmanlığı altında yürüten GÜBAT ulusal alanda pek çok başarıya imza atmıştır. 

2000 yılından bu yana 16 yıldır ara vermeden düzenlenen “Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi” GÜBAT’ın 

önde gelen faaliyetleri arasında önemli bir yere sahiptir.  8-10 Nisan 2016 tarihleri arasında 

organizasyonluğunu GÜBAT’ın yapacağı “17.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi”ne 30’u aşkın tıp fakültesinden 

500’den fazla öğrencinin katılımı beklenmekte olup bu etkinlik sırasında başta GATF Dekanı ve Dekan Eğitim 

Yardımcısı olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi öğrencilerle birlikte olacaktır. Sağlam fikirlerden kuvvetli 

hareketlerin doğuşunu desteklemek amacıyla, 2006 yılından bu yana yapılmakta olan Ulusal Tıbbi  Hipotez 

Yarışması’nın 11.sinin final aşaması 17. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi kapsamında düzenlenecektir. 

Geleceğin doktorları olarak tıp  fakültesi öğrenimimizde temel mesleki becerilerimizi geliştirmek 

adına akran eğitimi metodu kullanılarak 'Mesleki Beceri Günleri' icra edilmektedir. 

GÜBAT yayın organı olan ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi  öğrencileri tarafından hazırlanan “Gübat 

Nabız” dergisi, tıp fakültesi öğrencilerinin kendilerini rahatlıkla ifade edebileceği yıllık yayınlanan bir 

dergidir. 

Sanat alanında ve akademik alanda kendini çok iyi yetiştirmiş hekimlerimizi göz ardı etmemek ve 

farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl GÜLHANE AKADEMİ TIP ve SANAT ÖDÜLLERİ alanında önde gelen 

hekimlere verilmektedir. 
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Katıldığımız birçok kongrede pek çok derece ve başarıya imza atan GÜBAT ailesi 2014-2015 yılında 

katıldığı 15 kongreden 14 birincilik, 6 ikincilik, 4 üçüncülük alarak büyük bir başarıya imza atmıştır.  

Keywords; GÜBAT, bilimsel araştırma, öğrenci topluluğu 
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MEZUNI YET O NCESI  TIP EG I TI MI ’NDE PROGRAM 

ÇIKTILARININ GU NCELLENMESI : YEDI TEPE U NI VERSI TESI  

TIP FAKU LTESI  SU RECI  

Serdar Özdemir 
drserdarozdemir@gmail.com, Yeditepe Üniversitesi 

İbrahim Çağatay Acuner 
cagatay.acuner@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi 

Ayşe Arzu Akalın 
arzuakalin@yahoo.com, Yeditepe Üniversitesi 

Özlem Tanrıöver 
otanriover@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi 

Güldal İzbırak 
gizbirak@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi 

Sina Ercan 
sercan@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Çıktıları revizyon sürecinin 

aktarılması ve bu süreçte elde edilen deneyimlerin paylaşılmasıdır. 

YÖNTEM 

Program çıktılarının (2011 versiyonu), gözden geçirilerek gerek varsa sadeleştirilmesi, yeterlik 

yazımına uygun olarak yeniden yazılması, UÇEP 2014’ün önerdiği yeterlikler çerçevesine uygun hale 

getirilmesi, bu bağlamda ihtiyaç belirleme ve güncelleme; ayrıca Ulusal ve Uluslararası dokümanlarla 

karşılaştırılması hedeflenmiştir. Çalışma yöntemleri: a) Küçük ve büyük grup tartışmaları, b)Süreçten sürekli 

bilgilendirme c) Oluşturulan dokümanlar için yazılı görüş isteme, d)Anketle veri toplama e) Çalıştay  

BULGULAR 

47 program çıktısından (PÇ); 5 PÇ öğrenim hedefleri içinde dahil edilmiş, 14 PÇ yeterlik yazım 

kurallarına göre yeniden düzenlenmiş, 3 PÇ fiillerinde değişiklik yapılmış ve 25 PÇ aynen korunmuştur. 

Program çıktılarının ana çatısı, “hekimin mesleğini icra ederken sahip olması gereken özellikler neler 

olmalıdır?” sorusundan yola çıkarak, şu üç başlık altında toplanmıştır. Bunlar; hekimin sahip olması gereken 

temel donanımlar, değerler ve yaklaşımlar ile kişisel gelişimini sürdürmesi için sahip olması gereken 

özdeğerlerdir. Hekimin günlük çalışma pratiği içinde yaptıkları bu şekilde belirlendikten sonra üç aşamalı 

bir düzeylendirmeye gidilmiştir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

YÜTF Program Çıktıları, iç ve dış paydaşların etkin katılımı ile hekimden güncel beklentiler ve 

toplumun sağlık beklentilerinde yaşanmakta olan değişiklikler bağlamında revize edilmiştir. Bu revizyon 

çalışması hem yeterliklerin kurallara uygun olarak yazılması yönünden teknik bir süreci hem de içeriğe 

ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır. Sürecin başında amaçlanan, sağlık hizmeti bağlamında toplum 

yönelimli, hasta hekim ilişkisi bağlamında ise hasta merkezli ve biyopsikososyal yaklaşım, program 

çıktılarının arka planını oluşturmuştur.   

Keywords; Yeterlik, ihtiyaç analizi, dış paydaş 
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YENI DOG AN YOG UN BAKIM U NI TELERI NDE ÇALIŞAN HEKI M 

VE HEMŞI RELERE UYGULANAN SI MULE UYGULAMALI 

KURSLARIN ETKI NLI G I NI N BELI RLENMESI  

Özge Altun Köroğlu 
ozgealtun@yahoo.com, 1- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı 

Mehmet Yalaz 
mehmetyalaz35@gmail.com, 1- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Neonatoloji Bilim Dalı 

Nalan Baltacı 
nalanbaltaci35@gmail.com, 1- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Neonatoloji Bilim Dalı 

Fırat Ergin 
drfiratergin@hotmail.com, 1- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Neonatoloji Bilim Dalı 

Özgün Uygur 
o_yorganci@yahoo.com, 1- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Neonatoloji Bilim Dalı 

Serap Ergör 
serapergor@gmail.com, 1- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Neonatoloji Bilim Dalı 

Tülin Özdemir 
tulin.ozdemir@ege.edu.tr, 1- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Neonatoloji Bilim Dalı 

Nazmiye Can 
nazmiye.cam@ege.edu.tr, 1- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Neonatoloji Bilim Dalı 

Elif Kocaöğüt 
elifkocaogut@gmail.com, 1- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Neonatoloji Bilim Dalı 

Kevser Vatansever 
kevser.vatansever@gmail.com, 2- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Nilgün Kültürsay 
nilgunkultursay@gmail.com, 1- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Neonatoloji Bilim Dalı 

 

GİRİŞ 

Modern tıp eğitiminde hastaya zarar vermenin azaltılabilmesi amacıylasimule uygulamalı eğitimlerle 

bilgi becerinin artırılması; ekip çalışmasının desteklenmesi ön plana çıkmaktadır. Yenidoğan bakımında 

görev alan hekim ve hemşirelerin acil karar vermelerini ve hızla müdahale etmelerini gerektiren durumlarda 

deneyimlerini artırmak ve ekip çalışmasını pekiştirmek üzere EgeNeoSim kursları planlanmıştır. 
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AMAÇ 

Simule uygulamalı invaziv girişimler kursunun etkinliğinin belirlenmesi 

YÖNTEM 

Kurslara yenidoğan ünitelerinden hemşire-doktor ekipleri kabul edildi.İki günlük eğitim programının 

ilk gününde videolu didaktik derslerde anlatılan girişimsel becerileri, katılımcıların 6 beceri istasyonunda 

eğitimciler gözetiminde uygulamalarına fırsat sunuldu. İkinci günde acil yenidoğan problemlerini konu alan 

senaryolar gerçeğe yakın simule ortamda, özel maketler kullanılarak hayata geçirildi. Senaryo uygulamasını 

takiben uygulamalar tartışıldı. Kurs öncesi ve sonrası teorik bilgi çoktan seçmeli testlerle değerlendirildi. 

Kursiyerlerin kurs hakkındaki görüşleri kurs bitiminde alındı. Eğitimin gerçek hayata yansıması kursları 

takiben telefon görüşmeleriyle değerlendirildi. 

BULGULAR 

Haziran 2014’den itibaren 5 defa düzenlenen simule uygulamalı yenidoğan invaziv girişimler kursuna 

62 doktor, 69 hemşire katılmıştır. Katılımcıların yenidoğan deneyimleri 4,5 yıldı. Öntest ve sontestte başarı 

doktorlarda %57’den %88’e, hemşirelerde %53’den %82’ye yükselmiştir. Kursun genel yararlılığı 9,35±0,99 

puanla değerlendirilmiştir.  Kurs ardından yapılan ankette katılımcıların 111(%85)'si kursun klinik 

uygulamalarına olumlu etki ettiğini belirtmiştir. Bu olumlu etkiye yol açan kurs bileşenleri sorgulandığında; 

31(%23,7) kişi hepsinin günlük rutinine yansıdığını söylemiştir. Katılımcıların 44(%33,6)'ü beceri 

uygulamalarının, 25(%19,1)'i ekip çalışması pratiğinin, 11(%8,4)'i kontrol listelerinin etkili olduğunu 

belirtmiştir. 

SONUÇ 

Küçük gruplarla hekim-hemşire ekiplerinin aktif katılımı sağlanarak uygulanan simule senaryolu 

beceri kursları ekip çalışmasını pekiştirip, acil karar vermeyi hızlandırıp, girişimsel becerileri artırarak 

hataları azaltacak bir etkinliğe ulaşabilir. 

Keywords; simulasyon, yenidoğan, invaziv girişimler 
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GAZI LI  O G RENCI LER AKREDI TASYONA VE O G RENCI  

KATILIMINA NASIL BAKIYOR? 

Demet Küçük 
demet.kucuk@yahoo.com, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Safa Aktan 
safa_aktan@hotmail.com, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Özlem Coşkun 
drozlemcoskun@gmail.com, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

I.İrem Budakoğlu 
isiliremb@gmail.com , Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  

AMAÇ 

Çalışmada, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi(GUTF) öğrencilerinin tıp eğitimi akreditasyonu ve öğrenci 

katılımıyla ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma 08.10.2015-19.10.2015 tarihleri arasında GÜTF’de yapılmıştır. Fakültemizde öğrenci sayısı 

262’dur. Her sınıftan öğrenci sayısının en az %10’unun katılımı hedeflenmiştir. 

Sınıfın temsilcilerine elektronik ortamda anket formu gönderilmiş ve 3 kez hatırlatma yapılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmaya 334 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların %51.2’si kadındır ve %88.6’sı Türkçe 

bölümündedir. Katılımcıların sınıfları  %13.8’i 1., %26.6’sı 2., %24.3’ü 3. ., %10.2’si 4. ., %13.5’i 5. . ve 

%11.7’si 6.’ dır. 

Öğrencilerin %94.6'sı tıp eğitiminde bir değişiklik yapılmadan önce öğrenci görüşlerinin alınması 

gerektiğini, %70.7'si müfredat oluşturan komisyonda öğrencilerin de yer alması gerektiğini düşünmektedir. 

Fakültemiz öğrencilerinin %84.1 i eğitim-öğretimle ilgili süreçlerde etkin rol almak istemektedir. 

‘’Sizce öğrenciler olarak tıp eğitimiyle ilgili tüm süreçlere katılım ve katkımızı en üst düzeye 

çıkarmamızın en iyi yolu hangisi veya hangileridir?’’ sorusuna %87.4’ü tıp eğitimi öğrenci kurulunun 

kurulması, %85’i dekanlık ve eğitim koordinatörleriyle düzenli toplantılar düzenlenmesi, %84.1’i 

öğrencilerin bir araya gelinebilecekleri toplantı/çalıştaylar düzenlenmesi, %83.8’i fakültenin mevcut eğitim 

kurullarına öğrencilerin aktif katılımı, %74.6’sı internet üzerinden bir platform kurulması, seçeneklerini 

öncelikle işaretlemiştir. 
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Akredite fakültede eğitim almanın kazanımları sorgulandığında, öğrencilerin %83.2’si uluslararası 

tanınırlık sağladığını, %82.3’ü nitelikli akademik ortam oluşmasını sağladığını, %77.2’si mezunların 

kalitesini iyileştirdiğini, %3.9’u ise hiçbir şey kazandırmadığını düşünmektedir. 

Öğrencilerin %76.7’si GÜTF öğrencisi olmaktan memnun olduğunu belirtmiştir. 

SONUÇ 

Öğrenciler fakültede müfredat değişikliğine giderken kendi görüşlerinin alınmasını istiyor. Her 10 öğrenciden 9’u 

öğrencilerin tıp eğitimi süreçlerine katkısını en üst düzeye çıkarması için tıp eğitimi öğrenci kurulunun 

oluşturulması gerektiğini düşünüyor. Öğrenciler akredite bir fakültede eğitim almanın kendilerine olumlu katkıları 

olacağının farkındalar. 

Keywords; Öğrenciler, Akreditasyon, Öğrenci Katılımı, Müfredat 
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BAHÇEŞEHI R U NI VERSI TESI  TIP FAKU LTESI  AKADEMI K 

PERFORMANS PROGRAMI (API D) 

Türker Kılıç 
turker.kilic@med.bahcesehir.edu.tr, Bahçeşehir Üniv.Tıp Fakültesi 

Süha Küçükaksu 
suha.kucukaksu@gmail.com, Bahçeşehir Üniv.Tıp Fakültesi 

Duygu Şahin 
duygu.sahin@med.bahcesehir.edu.tr, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

    Bu çalışma'da; Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesinin "Araştırma odaklı Tıp Okulu" olma yolunda 

ilerleyişine ve iyi "Bilim insanı" ile iyi "hekim" yetiştirme hedeflerine yönelik dekanlık bünyesinde 

oluşturulan "Akademik Personel İzlem ve Destekleme (APİD)" programı detaylı bir şekilde sunulacaktır. 

     Türkiye'de ilk kez 2015 yılı başında BAU Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan APİD birimi,  Tıp 

fakültesine alınacak akademisyenlerin belirlenmesinde ve Akademik kadroda yeralan öğretim üyelerinin 

akademik katkı ve gelişimlerinin arttırılması, desteklenmesi amaçlarına yönelik olarak oluşturulmuştur.    

    Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine çağdaş özgün Tıp eğitiminini verecek 

akademisyenlerin APİD birimi ile yakın işbirliğinin, Tıp fakültesi hedefleriyle bireysel akademik hedefler 

arasında önemli bir sinerji yarattığı gözlemlenmiştir. 

    Her düzeyde akademisyenlerle birebir yapılan ve 6 aylık dönemlerde tekrarlanan görüşmeler 

yanında departmantal görüşmeler sayesinde ölçülebilir değerlere ulaşılmakta, Tıp Fakültesinin akademik 

gücünün dinamik bir süreçle gözlemlenmesi, geliştirilmesi ve geleceğe dair beklentilerin 

oluşturulmasında  planlama yapabilme imkânı sağlanmaktadır.   

 

Keywords; Akademik, APİD 
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KLI NI K O G RENMEDE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM O RNEG I : 

OLGU TEMELLI  O G RENME OTURUMLARI 

Engin Burak SELÇUK 
drenginselcuk@hotmail.com, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Malatya 

Yılmaz TABEL 
yilmaz.tabel@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya 

Üner KAYABAŞ 
uner.kayabas@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya 

Süheyla ÜNAL 
suheyla.unal@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 

Burcu KAYHAN TETİK 
drburcukayhan@hotmail.com, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Malatya 

Ünsal ÖZGEN 
unsal.ozgen@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya 

 

GİRİŞ 

Olgu temelli öğrenme, yaşanmış ya da yaşanma ihtimali olan ve önceden hazırlanmış bir durumun 

çözümlenerek öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan bir eğitim yöntemidir. Klinik eğitimde fakültemizde 

olgu temelli öğrenme (OTÖ) oturumları uygulanmaktadır. 

YÖNTEM 

Olgu temelli öğrenme oturumlarında öğrencilerden kağıt veya elektronik form üzerinden ayırıcı tanı 

yapmaları, tanı ve tedavi süreçlerini netleştirmeleri istenmektedir. 

Olgu temelli öğrenme oturumlarının uygulaması: 5-10 kişilik öğrenci grupları ile yapılmaktadır. 2-3 

saat arasında öğrencilerin tartışması, 1-1.5 saat geribildirim sürmektedir. 

Açılımlı formun detayları: Açılımlı form hasta verilerinin eksik veri ile başlayıp her seferinde eksik 

verinin tamamlandığı ve yeni verinin sağlandığı, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim 

Programı-2014 (ÇEP-2014)’te yer alan semptom – hastalık eşleştirmelerine uygun olarak semptomla 

başlayıp ilgili hastalıklardan her hangi birisi ile sonlanacak şekilde düzenlenmiştir. Bu form ilgili çekirdek 

hastalığın öğrenme düzeyine göre 6-8 basamaktan ve her basamak bir sayfadan oluşmaktadır. 

Açılımlı elektronik form: ÇEP-2014’te bahsedilen semptom – hastalık eşleştirmelerine uygun olarak 

semptomla başlayıp ilgili hastalıklardan herhangi birisi ile sonlanacak şekilde düzenlenmiştir. 

Olgu temelli öğrenmeye ölçme değerlendirmenin katkısı:  Her olgu temelli öğrenme oturumu sonunda 

formatif yaklaşımda bulunan bir oldu temelli değerlendirme (OTD) yapılmaktadır. 
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Olgu temelli öğrenmede takım desteği: Her olgu temelli öğrenme sonunda yapılan OTD gruba geri 

bildirim verirken seçilen öğrencinin formatif değerlendirmesini sağlamaktadır. 

SONUÇ 

Olgu temelli öğrenme ile öğrenciler yaşanmış bir olgudan öğrendiklerini gerçeğe benzer durumlarda 

kullanabilme, bilgi eksikliklerini fark etme, bu sorunları gidermek için araştırma yapma fırsatı yaratma, karar 

süreçlerinde çok boyutlu düşünme yeteneğini geliştirme, yaratıcılığını geliştirme ve klinikte hasta ile 

karşılaşma ve çözüm üretme entelektüel becerilerini olumlu yönde etkilemektedir. 

Keywords; Yapılandırmacı yaklaşım, Olgu temelli öğrenme 



 

18 Tıp Eğitiminde İyi Uygulamalar Sempozyumu 2015 

ULUSAL ÇEP – 2014 UYARINCA CELAL BAYAR U NI VERSI TESI  

TIP FAKU LTESI  2015-2016 DO NEM I, II VE III DERS 

PROGRAMINDA YAPILAN DEG I ŞI KLI KLER 

SÜHEYLA RAHMAN 
rahmans35q@hotmail.com, CELAL BAYA ÜNİVERSİTESİ 

ECE ONUR 
eceonur66@gmail.com, CELAL BAYA ÜNİVERSİTESİ 

AHMET VAR 
ahmetvar@hotmail.com, CELAL BAYA ÜNİVERSİTESİ 

  

2015-2016 eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere Ulusal ÇEP-2014 ‘e uyumlu ders programı 

hazırlanması  amaçlanmış,  öncelikle her anabilim dalının temsil edildiği ÇEP uyum komisyonu 

oluşturulmuştur.  EÜTF Halk Sağlığı’ndan Doçent Dr. Hatice ŞAHİN’in de davet edildiği toplantı 

düzenlenerek  tüm Öğretim Üyeleri ile  mezun hekimlerimizin hangi etkinlik ve yetkinliklerle donatılması 

gerektiği tartışılmış, ders Programının içeriğinde Yatay – Dikey entegrasyona  özen gösterilmesi hedeflendi. 

Dönem I, II, III’ de teorik ders sayıları, akredite diğer Tıp Fakülteleri örnek alınarak azaltılmış, 1779 

saatten 1335 saate indirildi . 

CBÜTF Eğitim Öğretim Yönetmeliği düzenlenmiş, resmi gazetede yayımlandı. 

Ölçme  Değerlendirme, Sınav Yönergesi ve Mezuniyet Öncesi Eğitim ve Danışmanlık Yönergesi 

hazırlanmış, senatoda onaylandı. 

  

Kurumsallaşmak adına  kurul sınav görevlendirmelerinin resmi yazı ile yapılmasına, Dönem 

Koordinatörlerinin her kurul öncesi, Kurul Başkanı ve Yardımcılarıyla toplanarak kurulun işleyişini ve 

sınavları denetlemesine, Soru bankası uygulamalarına devam edilmesine karar verildi. 

Geri bildirimler sonucunda muafiyet notu 85’ten 80’e indirilmiştir. 

Bağımsız çalışma saatleri arttırıldı,  Dönem 3’e de seçmeli ders kondu. 

Öğretim Üyelerinden (medikal – para medikal) panel, entegre sunum, seminer konu başlıkları 

istenerek Dönem I’e 22 adet beceri eğitimi, 29  entegre oturum, Dönem II’ye 13 beceri eğitimi,  19 entegre 

oturum, Dönem III’e 28 beceri eğitimi, 36 entegre oturum kondu. 
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“ENTEGRE İŞ AKIŞ ŞEMASI” oluşturulmuş, entegre oturum demosu hazırlandı. 

Entegre oturumlarda karşılıklı tartışabilmek için amfilere masalar, bilgisayar, monitör, ve ses sistemi 

kuruldu. 

Beceri eğitimleri kitapçığı güncellenerek basılmış, bazı beceri videoları ile birlikte web sitesine 

yüklendi. 

Her Kurul sınavından sonra sınav sorularının incelenmesine, öğrenci ve öğretim üyelerinden sözlü ve 

yazılı geribildirim alınmasına devam edilmektedir.  

Yazılı geri bildirim anketleri, UBS sayfasına konuldu. 

Keyword; EĞİTİM PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ, 
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ESKI ŞEHI R OSMANGAZI  U NI VERSI TESI  TIP FAKU LTESI  

DEKANLIG I HALK SAG LIG I UYGULAMALARI 

Burhanettin Işıklı 
burhan@ogu.edu.tr, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eskişehir 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 
ogutipfakdek@ogu.edu.tr, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eskişehir 

 

Bu bildiride “Tıp Eğitiminde İyi Uygulamalara” örnek olabilecek Halk Sağlığı uygulamalarımızı örnek 

vermek amaçlandı. Aile Hekimliği Dönemi Kırsal Hekimlik Stajı, Halk Sağlığı Anabilim Dalının 

sorumluluğunda “T.C. Eskişehir Valiliği ile ESOGÜ Arasında Sağlık, Eğitim ve Araştırma Bölgesi Oluşturularak 

İşbirliği Yapılması Hakkında Protokol” ile oluşturulmuş bölgede iki ay süre ile yürütülmektedir. Stajın amacı, 

öğrencilerimize Birinci Basamak Entegre Sağlık Hizmetlerinin uygulanmasını ve personel, hizmet, yönetim, 

denetim bağlamında hizmet içeriğini tanıtmak, toplum tabanlı epidemiyolojik bir araştırma yaptırarak 

beceri kazandırmak, bir eğitimci misyonu elde ettirmek için -Temel Halk Sağlığı konularında- seminer 

çalışmaları yapmaktır. Stajın ilk günü, öğrenciler stajın amacı, içeriği, yapılacak uygulamalar ve kazanılacak 

beceriler konusunda bilgilendirilip, bir ön teste tabii tutulurlar. Öğrenciler, Toplum Sağlığı Merkezi Bölgesine 

göre kendilerinin oluşturacağı 6-8 kişiden oluşan gruplara ayrılırlar. Oluşturulan gruplara rehberlik–

danışmanlık yapacak öğretim üyesi ve araştırma görevlisi belirlenir. Her grup, rehberlerinin gözetiminde 

yapacakları araştırmanın konusunu belirler ve bir proje hazırlar. Araştırmanın verileri sahadan toplanır. Son 

iki haftada Anabilim Dalında araştırma verileri dijital ortama aktarılır, analizleri yapılır ve makale yazılır. 

Stajın son bir ya da iki günü araştırma raporları – öğrenci arkadaşları, öğretim görevlileri ve katılan diğer 

dinleyiciler önünde – sunum yapılır. Öğrenciler bölgede kendi aralarında dönüşümlü olarak, Toplum Sağlığı 

Merkezi, Aile Sağlığı merkezi, diğer sağlık kurumlarını ve ilçenin adli ve idari kurumlarını, kurumlar arası 

ilişkileri, vatandaşların sağlık kurumları ile ilişkilerini gözler, çalışmalara duruma göre katılım sağlar. Halk 

Sağlığı Müdürlüğünde hekimin hukuki sorumlulukları, atama, terfi, denetleme, Aile Hekimliği sistemi, 

bulaşıcı hastalıklarda sürveyans gibi konularda bilgilendirme yapılır. Öğrenciler gittikleri bölgede halka 

eğitim materyalleri hazırlayıp sunmaktadırlar. Sunumları takiben öğrencilerle stajın sonuç değerlendirmesi 

yapılır. 

Keywords; Halk sağlığı, Eğitimde iyi uygulamalar, kırsal hekimlik 
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KISA SU RELI  YAZILI SINAV SORUSU HAZIRLAMA KURSU; 

GU LHANE ASKERI  TIP FAKU LTESI  O RNEG I  

Süleyman Ceylan 
sceylan@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Fatih Yazar 
fyazar@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Himmet Gündüz 
hgunduz@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Orhan Kozak 
okozak@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Hayati Bilgiç 
hbilgic@gata.edu.tr, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

 

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde (GATF) öğretim üyelerine görevlerinin ilk yılı içerisinde "Eğitim 

Becerileri" ve "Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme" kursları verilmektedir. Her iki kurs da 5'er işgünü 

sürmekte ve ortalama 15'er öğretim üyesi kursa alınmaktadır. 

Bununla birlikte, GATF Dekanlığı tarafından, ölçme aracı olarak sıklıkla yazılı sınavları / çoktan seçmeli 

soruları kullanan öğretim üyelerine yönelik olarak, kısa sürede daha çok sayıda öğretim üyesine yetkinlik 

kazandırılması amacıyla, "Yazılı Sınav Sorusu Hazırlama" kursu planlanmıştır.  

2014-2015 Eğitim Öğretim Döneminde "Yazılı Sınav Sorusu Hazırlama Kursu" 1 gün süreyle 

düzenlenmiş, 4 defa tekrar edilmiş ve toplam 71 öğretim üyesine eğitim verilmiştir.  

Söz konusu kursta öğleden önce sırasıyla aşağıdaki kuramsal oturumlar yer almıştır: 

1. Öğrenme hedefleri/çıktıları nedir, nasıl yazılır? 

2. Yazılı sınav sorusu hazırlama ilkeleri ve uygulamalar 

3. Sınav sonuçlarını okuma ve madde analizi  

4. Değerlendirme/karar verme 

Kursun öğleden sonraki bölümünde kursiyerlerle küçük grup çalışması yapılmıştır. Bu amaçla 3-4 

kişilik gruplar oluşturulmuş, her gruba bir konu verilmiştir. Küçük gruplar 1 saat süren çalışmalarının 

ardından verilen konuda öğrenme çıktılarını ve hazırladıkları en az 2 adet Metin tipinde (açık uçlu) ve 3 adet 

çoktan seçmeli soruyu sunmuşlar, eğiticiler ve kursiyerler sunumlar üzerinden tartışarak kurs hedefleri 

pekiştirilmiştir. 
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Eğitimin son bölümünde katılımcılardan geri bildirimler alınmıştır. Tüm kursiyerlerde memnuniyet 

oranı ortalama %95 düzeyinde gerçekleşmiş, “Tüm Anabilim ve Bilim Dalı Başkanlarının da bu kursu alması” 

ve “Aynı formatta sözlü sınav sorusu hazırlama ve uygulama sınavı kursunun düzenlenmesi” en sık ifade 

edilen öneriler olurken, “Eğitimin süresinin kısa olması”, “Kursun iyi tasarlanmış olması” ve ”Kurs 

hedeflerine ulaşılmış olması” en sık belirtilen olumlu geri bildirimler olmuştur. 

Keywords; ölçme ve değerlendirme, yazılı sınav, kurs, Gülhane 
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MARMARA U NI VERSI TESI  TIP FAKU LTESI  

PROFESYONELLI G E YO NELI K GELI ŞI M VE DANIŞMANLIK 

PROGRAMI 

ÖZLEM SARIKAYA 
osarikaya@gmail.com, MÜTF-Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

KEMAL KUŞÇU 
mkkuscu@gmail.com, MÜTF-Psikiyatri Anabilim Dalı 

TOLGA GÜVEN 
guventolga@gmail.com, MÜTF-Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 

GÜRKAN SERT 
ozgurgurkan@yahoo.com, MÜTF-Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 

ŞEFİK GÖRKEY 
gorkey@superonline.com, MÜTF-Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 

MEHMET AKMAN 
makman@gmail.com, MÜTF-Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

MEHMET ALİ GÜLPINAR 
mgulpinar@marmara.edu.tr, MÜTF-Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

 

Program tanıtımı:Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin mesleki değerler, tutumlar, davranış ve etik 

temel yeterlik alanlarına yönelik 2012 yılından itibaren tüm klinik yıllar ve klinik bloklar boyunca ilerleyen 

yıllık programlar geliştirilmiştir. Dördüncü sınıf PGD Programı “Kritik durum tartışmaları” “Profesyonelliğe 

yönelik gelişim atölyeleri” ve “Profesyonelliğe yönelik gelişim toplantıları” kapsamında, etkin iletişim, ekip 

çalışması, etik ve mesleki değerler ve sorumluluklar, insani, toplumsal, kültürel değer ve sorumluluklar, 

reflektif uygulama ve sürekli gelişim hedeflenmektedir. Beşinci sınıf PGD Programı’nda bu bileşenlere 

“Kanıta dayalı tıp uygulamaları” eklenmektedir. Altıncı sınıf PGD Programı intörnlük döneminde yaşanan 

deneyimlere yönelik, zor durumlarda iletişim ve çatışma yönetimi, acile özel yasal problemler, ilaç endüstrisi 

ile ilişkiler, tıbbi uygulama hataları ile temel hak ve sorumluluklar kapsamında profesyonelliğe yönelik 

gelişimi hedeflemektedir. 

Program Değerlendirme:Programlar, eylem araştırması, eleştirel yansıtma-geribildirim ve stajyer 

öğrenci gelişim dosyalarının içeriklerinin analizi yoluyla değerlendirilmektedir. Profesyonelliğe yönelik 

gelişim atölyelerinde refleksiyon uygulamaları ve öğrencinin eylem araştırma sürecinde oluşturduğu ürün 

ve raporlar program eğiticileri tarafından incelenerek öğrenci başarı notuna katkı sağlamaktadır. Program 

sonunda toplu bir değerlendirme oturumu yapılarak öğrenci ve eğiticiler tarafından programa dair tüm 

unsurlar gözden geçirilmekte, programda iyi işleyen veya aksayan yanların belirlenerek değişiklik 

önerilerinin bir sonraki yılın programına yansıtılması sağlanmaktadır. 
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Sonuçlar:Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi “Profesyonelliğe yönelik gelişim ve danışmanlık 

programı” 2012-2015 yılları arasında tüm klinik yıllarda bir bütün olarak uygulanmıştır. Özellikle hekimlik 

uygulamalarının en yoğun olduğu klinik eğitim döneminde bu tür programların diğer tıp fakültelerinde de 

yer almasının öğrencinin mesleksel değer ve tutum geliştirme sürecini destekleyeceği ve buna yönelik 

yeterliklerini geliştirme olanağı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Keywords; profesyonelliğe yönelik yeterlikler 
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YEDI TEPE U NI VERSI TESI  TIP FAKU LTESI  EG I TI CI  GELI ŞI MI  

PROGRAMI (YEGEP) 

Serdar Özdemir 
drserdarozdemir@gmail.com, Yeditepe Üniversitesi 

Özlem Tanrıöver 
otanriover@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi 

Ayşe Arzu Akalın 
arzuakalin@yahoo.com, Yeditepe Üniversitesi 

Çiğdem Kaspar 
ecaltunok@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi 

Güldal İzbırak 
gizbirak@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi 

Sina Ercan 
sercan@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi 

Halil İbrahim Durak 
halil.ibrahim.durak@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi 

 

GİRİŞ 

YEGEP, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin kurumsal ve akademik rolleri 

bağlamında ortaya çıkan ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen bir eğitici gelişim programıdır. 

PROGRAMIN AMACI 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanlarının eğitim-öğretim alanındaki öğretimsel bilgi 

ve becerilerini yenilemek, geliştirmek, tamamlamak, eğitim alanında motivasyonlarını artırmak ve 

yürütülmekte olan eğitimin niteliğinin gelişimine katkı sağlamak ve seçilmiş alanlarda akademik 

yaşantılarına transfer edebilecekleri beceriler üzerinden kişisel gelişimlerini desteklemektir. 

İÇERİK 

Program içeriği öğretim üyelerimizin “eğiticilik rolleri”  üzerinden yaptığımız bir iş analizi ve 

fakültemizin kurumsal hedefleri çerçevesinde ana konu başlıklarını içermektedir. 

YÖNTEM 

Program geliştirme sürecinde ilk olarak ihtiyaç analizi yapılmış ve programın amaç ve hedefleri 

belirlenmiştir. Amaç ve hedefler doğrultusunda oluşturulan içerik ünitelere ayrılmıştır. Her bir ünite için 

öğretim tasarımı yapılmaya başlanmıştır. 

Öğretim tasarımı, 2014 yılı ekim, kasım, aralık ve 2015 yılı ocak ve şubat ayında eğitici toplantıları ile 

sürdürülmüştür. Süreç Tıp Eğitimi AD öncülüğünde ve ünitelerden sorumlu diğer öğretim üyelerinin katılımı 
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ile devam etmiştir. 26 Şubat 2015 tarihinde ilk ünite olan “Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-

Öğretim Programı bilgisi” ile eğitim programına başlanmıştır. Programa 20 öğretim üyesi kayıt yaptırmıştır. 

12 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen klinikte ve birebir eğitim ünitesi ile ilk yıl programı 

tamamlanmıştır. 

DEĞERLENDİRME 

Programda yer alan her bir ünite için ön test ve son test uygulanmakta ve katılımcıların öğrenme 

düzeyleri değerlendirilmektedir. Ayrıca katılımcılara her üniteden sonra birer ödev verilmiş ve öğrencikleri 

konuları kendi öğretimsel faaliyetlerine nasıl aktardıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Her bir ünite ve modülden sonra ise yazılı ve sözlü geri bildirim alınmaktadır. 

Keywords; Eğitici gelişimi 
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PROGRAM DEG ERLENDI RMEDE I STATI STI KSEL 

YAKLAŞIMLARLA ANKET GELI ŞTI RME DENEYI MI  

Kemal TURHAN 
kturhan.tr@gmail.com, KTU Tıp Fakültesi 

Funda ÖZTUNA 
foztuna@yahoo.com, KTU Tıp Fakültesi 

Murat TOPBAŞ 
murattopbas@yahoo.com, KTU Tıp Fakültesi 

Gamze ÇAN 
gcanktu@yahoo.com, KTU Tıp Fakültesi 

Faruk AYDIN 
faraydin61@yahoo.com, KTU Tıp Fakültesi 

 

Tıpta bilgi birikiminin dinamik ve sürekli değişen yapısı, tıp eğitimi araştırmalarında program 

değerlendirme çalışmalarını ön plana çıkartmıştır. Öğrenci geri bildirimleri, tüm program değerlendirme 

modellerinin en önemli veri kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada program değerlendirme 

için anket geliştirme süreci, deneyimi ve sonuçları sunulmuştur. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi akreditasyon çalışmaları bağlamında kurulan çalışma 

gruplarından birisi olan Program Değerlendirme Çalışma Grubu(PDÇG) altı adım içeren bir süreç izlenerek 

anket geliştirilmiştir. Bu adımlar: literatür tarama, düzenli PDÇG toplantıları, başlangıç anket maddelerinin 

üretilmesi,  pilot anket uygulamaları, istatistiksel değerlendirmeler. Çalışmaların tamamı 2012-2015 yılları 

aralığında PDÇG’nin düzenlediği yaklaşık 50 toplantı da tamamlanmıştır. 

Sonuç olarak geçerliliği, uygulanabilirliği ve doğruluğu test edilmiş öğrenci ve diğer paydaşların pilot 

uygulama sonrası alınan geri bildirimleri ile kalifiye hale getirilmiş bir sistem elde edilmiştir.  Sistem bu 

şekliyle web-tabanlı bir uygulamaya dönüştürülebilecek niteliktedir. 

Program değerlendirmenin önemli bir parçası olan geri bildirim sisteminin temel sorunlarının 

çözülerek uygulanabilmesi için geniş paydaş katılımı ve olumlu öğrenci geri bildirim algısı oluşturmak 

önemlidir. Bu nedenle anket geliştirme sistematik ve uzun soluklu bir proje gibi ele alınmalıdır.   

Keywords; Program Değerlendirme, Öğrenci Geri Bildirim, Faktör Analizi, Anket 
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DOKUZ EYLU L U NI VERSI TESI  TIP FAKU LTESI 'NDE O G RENCI  

GO ZU NDEN I YI  EG I TI M UYGULAMALARI 

Gamze Gültekin 
gamze9603gultekin@hotmail.com, Türk Tıp Öğrencileri Birliği Dokuz Eylül Tıp Fakültesi 

 

Fakültemizde beğendiğimiz  uygulamaları biz öğrenciler gözünden derledik.Bunlar:Probleme Dayalı 

Öğrenim Sistemi,TASK’a Dayalı Öğrenim,Özel Çalışma Modülleri,demo uygulamaları,geri bildirim sistemi ve 

Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu 

Probleme Dayalı  Öğrenim Sistemi (PDÖ):Birkaç oturumdan oluşan PDÖ’lerde senaryo üzerinden 

tartışıp öğrenme hedefleri çıkarıyoruz.Hedefleri araştırıyoruz ve sonraki oturumlarda grubumuza 

sunuyoruz.PDÖ’lerin bize kazandırdıklarını kısaca merak ve motivasyonumuzu arttırma,sorgulama becerisi 

kazandırma,farklı kaynaklara ulaşma,iletişim becerilerimizi güçlendirme,önceki bilgilerimizi kullanarak 

problem çözme becerimizi geliştirme,mesleki yaşama transfer edilebilmesi olarak toparlayabiliriz.Kendimizi 

özgürce ifade edebildiğimiz  PDÖ’lerin eğitim ve mesleki hayatımızda bize çok şey katacağını düşünüyoruz. 

TASK’a Dayalı Öğrenim Sistemi de kısaca bu sistemin 4 ve 5. sınıfta devamı niteliğinde. TASK’larda her hafta 

bir hasta dosyası hazırlayarak bilgi ve becerilerimizi pratiğe döküyoruz. 

Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM):Fakültemizde ilgi duyduğumuz konuda derinlemesine bilgi ve beceri 

kazanabilmemiz amacıyla ÖÇM kullanılmaktadır.İlk üç sene aldığımız ÖÇM’ler sayesinde makale 

okumayı,kaynak derlemeyi,ekip çalışması yapmayı öğreniyoruz,farkındalığımızı artıyor ve akademik 

anlamda ilerleyebilmemiz için ilk adımı atmış oluyoruz.Araştırmamızı her yılın başında yapılan ÖÇM 

Sempozyumunda sergileme fırsatımız oluyor. 

Demo Uygulamaları:Anatomi uygulama sınavlarından genelde bir gün önce demo uygulaması oluyor. 

Sınav öncesi sadece atlastan çalışmak yerine blok boyunca gördüğümüz maket ve kadavraları bulup 

çalışmayı çok faydalı buluyoruz. 

Geri Bildirim ve Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu: Fakültemizde geri bildirim, anket uygulamalarının ve 

TEÖK’ün kendi eğitimimiz hakkında fikir ve söz sahibi olabilmemize katkısının çok büyük olduğunu 

düşünüyoruz. Sunumlar, uygulama dersleri ve ders dışı uygulamalarla ilgili geri bildirim verebiliyoruz. 

Dönem içinde dönem sorumlusu hocamızla da toplantılarımız oluyor. Tıp eğitimine öğrenci katılımının 

sağlanması için fakültemizde bulunan TEÖK sayesinde isteklerimizi direkt Tıp Eğitimi AD’na iletebiliyoruz 

ve fakülte sorunlarını konuşup ortak çözüm üretiyoruz. 

Keywords ;dokuz eylül üniversitesi, pdö, task, öçm, geri bildirim, demo 
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AKDENI Z U NI VERSI TESI  TIP FAKU LTESI  O G RENCI  

GO ZU NDEN I YI  UYGULAMALAR 

Gözde Yasemin Kurt 
yyaseminkurt95@gmail.com, Akdeniz Tıp Fakültesi 

Mehmet Yılmaz 
mylmzx@gmail.com, Akdeniz Tıp Fakültesi 

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLER GÖZÜNDEN İYİ UYGULAMALAR  

UYGULAMALAR 

Toplumsal Duyarlılık Projeleri 

Öğrenci Çalışma Modülü 

Kariyer Günleri 

Probleme Dayalı Öğrenim 

TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ 

TDP’ler öğrencilerin üniversiteye ve topluma aidiyet duygularının arttırılması, farklı sosyal ortamlarda bulunmaları, 

içinde yaşadıkları topluma olumlu katkılar yapmanın aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğu bilincinin 

aşılanması, topluma katkıda bulunabilmek için organize olmayı becerebilen bir ekip çalışması içinde yer almalarını 

sağlayan uygulamalardır.  

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA MODÜLÜ 

ÖÇM’lerin amacı, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda bağımsız öğrenme becerilerini kazanmaları, bilimsel yöntem 

temel ilkelerini öğrenmeleri ve uygulamaları, bilimsel çalışmaları yazılı, sözlü sunma becerilerini geliştirmeleridir. 

Eğitmenler gönüllü öğretim üyelerinden oluşmaktadır. 

KARİYER GÜNLERİ 

Öğrencilerin eğitim sonrası kariyer planlamasına yol gösterici olan bu uygulama fakülte öğrencilerinin istedikleri 

anabilim dallarını seçebilecekleri bir anket ile belirlenen uzmanlık alanlarının alanında iyi hekimler tarafımdan 

tanıtılmasıyla gerçekleştirilmektedir. En büyük avantajı ders programında ders saati olarak yer almasıyla öğrenci 

katılımına olanak sağlamakta. 

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM 

Bir senaryo temelinde saptanan sağlık sorununu çözümlemesi temeline dayanmaktadır. Senaryolarda 

işlenen toplumsal sorunlar öğrencilerin preklinik dönemde kurul boyunca işlenen teorik derslerle ilişkili 
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klinik vakalara yaklaşım becerisini geliştirmekte. Hipotez kurma, tanı testleri sonuçlarının 

değerlendirilmesi, tanı ve tedavi ile ilgili klinik, hastalığın epidemiyolojisi, fizyopatolojisi, histolojisi gibi 

teorik kazanımlar öğrenciye sağlanmakta.  

Keywords; Öğrenci Çalışma Modülü,Kariyer Günleri,Probleme Dayalı Öğrenim,Toplumsal Duyarlılık Projeleri 
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ACIBADEM U NI VERSI TESI  TIP FAKU LTESI  O G RENCI  

GO ZU NDEN I YI  HEKI MLI K UYGULAMALARI 

Nur Köse 
nurnurkose@gmail.com, Acıbadem Üniversitesi 

 

Okulumuzdaki sınav sistemi şu şekildedir: her ders kurulu içinde 2 sınav yapılmaktadır. 1. ders kurulu 

sınavı, ders kurulu başlangıcından ders kurulu ortasına kadar işlenen tıp konularıyla alakalı olup, ders 

saatiyle orantılı soru sayısı içeren sınavdır. 2. sınav ise ilk sınavdan itibaren ders kurulu sonuna kadar 

görülen derslerden yine birinci sınavda olduğu gibi soru sayısı ders saatiyle orantılı olan tıp konuları içeren 

sınavdır. Fakültemizin tıp öğrenimimizde biz öğrencilere sunduğu en büyük avantaj ise CMPS (Clinical 

Medicine and Profesional Skills) dersleridir. Bu dersler öğrencinin hem klinik stajlara hem de mezuniyet 

sonrası tıp hayatına en donanımlı şekilde hazırlanmasını sağlar.  Bu derslerde bilimsel araştırmanın nasıl 

yapıldığını, araştırma yöntemlerini ve sunumların nasıl gerçekleştirileceğini teorik olarak öğrenip, 

yılsonunda gerçekleştirilen öğrenci kongresinde ise yıl içerisinde öğrendiklerimizin pratik uygulamasını 

yapıyoruz. Bu kongrelerin primer amacı her öğrencinin bilimsel araştırma yaparak, araştırmanın her 

aşaması ile ilgili  deneyim kazanmalarını sağlamaktır. 

Son olarak size CMPS ders kurulumuzun klinik beceriler kısmı hakkında bilgi vermek istiyorum. Yıl 

içerisinde klinik becerilerinin teorik kısmı olarak hastadan öykü alma, fizik muayene yöntemleri, intravenöz, 

intramüsküler enjeksiyon yapmak gibi derslerden ve beceri uygulamalarından oluşmaktadır. Teorik 

derslerin hemen ardından klinik simülasyon merkezinde (CASE) pratik beceri uygulamalarımızı 

gerçekleştirmekteyiz. CASE, sağlık hizmetinde kullanılan birçok ekipmanın bulunduğu, eğitim amaçlı 

tasarlanmış bir ortamdır; bilgisayar ile her refleksi kontrol edilebilen manken-maketler, acil servis, 

doğumhane, ameliyathane, poliklinik, prematüre servisi ve endoskopik cerrahi merkezi bulunan bir 

simülasyon alanıdır. 

Keywords; case, cmps, öğrenci kongresi 
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KLI NI K DO NEMDE DENEYI ME DAYALI O G RENME O RNEG I : 

O G RENCI  POLI KLI NI G I  

Engin Burak SELÇUK 
drenginselcuk@hotmail.com, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Malatya 

Üner KAYABAŞ 
uner.kayabas@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya 

Süheyla ÜNAL 
suheyla.unal@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 

Burcu KAYHAN TETİK 
drburcukayhan@hotmail.com, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Malatya 

Ünsal ÖZGEN 
unsal.ozgen@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya 

 

GİRİŞ 

Öğrenci polikliniği, öğrencilerin önceki dönemlerde öğrendikleri teorik bilgi ve tekil becerileri ve 

bunları takiben klinik dönemlerde olgu temelli öğrenme oturumları ile kullanır hale getirdikleri hasta 

çözümleme becerisini, simüle bir ortamda deneyimleme ve entegre etme olanağı sunmaktadır. 

YÖNTEM 

Fakültemizde standardize/simüle hastalar hem nesnel yapılandırılmış klinik sınavlarda ölçme 

değerlendirme amacıyla, hem de öğrencileri bu sınavlara hazırlamak amacıyla kullanılan öğrenci 

polikliniklerinde eğitime destek vermektedirler. 

Öğrenci polikliniklerinde öğrenciler simüle hastalardan öykü almakta, eğiticiler tarafından 

yapılandırılmış örnek olgularla fizik muayene, laboratuar ve görüntüleme bulguları da dâhil olmak üzere 

gerçeğe çok yakın bir ortamda eğitim almaktadırlar. Fakültemizde 8 adet öğrenci polikliniği bulunmakta ve 

bu polikliniklerde öğrenciler sıklıkla ilk deneyimlemelerini simüle hastalarla ve bazen sonraki eğitim 

polikliniği eğitimlerinde, eğiticileri eşliğinde gerçek hastalarla deneyime dayalı olarak öğrenimlerini 

sürdürmektedirler. Staj bloklarının tamamında öğrenci polikliniği eğitimin önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. 

Öğrenci poliklinikleri öğrencilerin hastalarını hazırlayarak eğiticilerine sundukları ve eğiticileri 

tarafından geri bildirim alarak, varsa eksikliklerini fark ettikleri bir eğitim yöntemi olarak rutin kullanıma 

alınmıştır. 

Öğrenci polikliniklerindeki eğitim ölçme değerlendirme araçları ile desteklenmektedir. Eğiticinin 

öğrenci ile birlikte olduğu koşullarda miniklinik sınav elektronik formları ve öğrencinin hazırladığı hastayı 
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eğiticiye sunması durumunda olgu temelli değerlendirme elektronik formları formatif amaçlı olarak 

uygulanmaktadır. 

SONUÇ 

Sonuç olarak öğrencinin gerçek hasta ile karşılaşmadan önce simüle bir ortamda bilgi ve becerisini 

deneyime dayalı olarak entegre etmesi sağlanmakta ve formatif değerlendirme ile varsa eksikleri giderilerek 

özgüveni yüksek ve Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2014 programında bahsi 

geçen yeterlilik düzeyinde mezun edilmek üzere gerçek hayata hazırlanması sağlanmış olmaktadır. 

Keywords; Deneyime dayalı öğrenme, Öğrenci polikliniği 
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I LK MEZUNLARINI VEREN EU TF, ARAŞTIRMA EG I TI M 

PROGRAMININ DU NDEN BUGU NE SERU VENI  

Ebru Sezer 
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Aliye Mandıracıoğlu 
, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, AEP Komisyonu 
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, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, AEP Komisyonu 

Hilal Batı 
, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, AEP Komisyonu 
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, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, AEP Komisyonu 

Sibel Göksel 
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, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, AEP Komisyonu 

Banu Sarsık Kumbaracı 
, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, AEP Komisyonu 

Hüseyin Onay 
, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, AEP Komisyonu 

Özlem Yılmaz 
, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, AEP Komisyonu 

Vedat Evren 
, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, AEP Komisyonu 

 
Gönüllü tıp fakültesi öğrencilerinin, bilimsel düşünce, tutum, davranış ve bilgilerini pekiştirmek ve 

kendilerine araştırma becerileri kazandırmak maksadıyla 2009 yılında kurulan bir komisyonla 

yapılandırılan  Araştırma Eğitim Programı (AEP), Tıp Fakültesi eğitimine  ek ve paralel, Türkiye de örnek bir 

uygulama olarak varlığını sürdürmektedir. 

Geçmişteki tecrübelerden ve programın yürütülmesi sırasında sürekli geri bildirim ve 

değerlendirmelerden yararlanılarak çıtayı daha da yükseltmek adına programda bazı güncellemeler, 

düzeltmeler yapılıp, yeni uygulamalarla da zenginleştirilmiştir. 

Daha önce 3. sınıf programında yer alan AEP, 2014 yılından itibaren 2 ve 3. sınıflara alınarak blok ÖÇM 

programı takvimi içerisine yerleştirilerek uygulanmaya başlanmıştır. 

Elektronik ortamda bir blog ile yer alan AEP için bir web sitesi oluşturulmuştur 

(http://aep.ege.edu.tr). 2015 yılında aktif olarak kullanılmaya başlanan web sitesinden tüm duyurular ve 

http://aep.ege.edu.tr/
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rehberlere ulaşılabilmekte, öğrenciler AEP başvurularını çevrimiçi olarak yapabilmektedir. Ayrıca moodle 

uygulaması ile tüm ders ve sorumluluklar için eğitici ve öğrenci kullanımı çalışmaları başlatılmıştır. Böylece 

elektronik portfolyo oluşumu sağlanabilecektir. 

AEP in fakülte içinde tanıtımını sağlamak ve gönüllü proje danışmanlarına ulaşmak amacıyla 

“Danışman el kitapçığı” hazırlanıp  tüm öğretim üyelerine ulaştırılarak danışman sayısında artış 

sağlanmıştır. 

AEP öğrencilerinin projelerini hangi aşamada olursa olsun paylaşma fırsatı bulduğu 2015 AEP Proje 

Şenliği düzenlenmiş ve katılan 23 poster için katılım belgesi verilmiştir. 

EÜTF 2015 mezuniyet töreninde AEP programını ve projelerini başarıyla tamamlayan ilk 

mezunlarımıza tıp fakültesi diplomalarının yanısıra yurt dışında da kullanabilecekleri formatta hazırlanmış 

olan Araştırma Eğitim Programı sertifikaları verilmiştir. 

Ülkemiz için de örnek bir eğitim programı olan AEP için komisyon çalışmaları önceki ve yeni 

kadrosunun işbirliği ile ivmesini artırarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. 

Keywords; MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA EĞİTİMİ 
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EGE U NI VERSI TESI  TIP O G RENCI LERI  GO ZU NDEN I YI  

UYGULAMALAR 

Ali Özdoğan 
aliozdogan94@gmail.com, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

SİMÜLE HASTA GÖRÜŞMELERİ 

Hasta ile görüşme becerisi bir hekimin sahip olması gereken en önemli yetkinliklerden biridir. Sadece 

kağıt üstünde kalan bir tıp bilgisi, hekime hasta ile iyi görüşme yetkinliğini kazandırmaz. Bu yetkinliğin 

kazandırılması için en iyi eğitim; uygun materyaller, değerlendirme rehberleri aracılığıyla bir eğiticinin 

yardımı/gözlemi altında birebir yapılan uygulamalar ve öğrenilenlerin geri bildirimlerle pekiştirilip 

geliştirilmesi ile sağlanır. Eğitim müfredatına paralel olarak 2 ve 3. sınıfta kazanılan becerilerin Simüle Hasta 

Görüşmeleri ile pekiştirilmesi sayesinde öğrenciler staj öncesi dönemde belirli bir yetkinliğe ulaşmaktadır. 

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA MODÜLÜ(ÖÇM) 

Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinin istekleri doğrultusunda tıp ile ilgili ya da tıp dışı çok çeşitli konularda 

açılan modüller sayesinde öğrenciler yoğun ders programı arasında ilgi duydukları alanlarda çalışmalar 

yapabilmek için fırsat yakalamakta, aynı zamanda öğretim üyesi-öğrenci ilişkisi daha iyi bir şekilde 

kurulabilmektedir 

MESLEKLER İNGİLİZCE SEVİYE SINIFLARI 

Eğitim-öğretim yılı başında yapılan seviye belirleme sınavına göre sınıflara ayrılan öğrencilere sahip 

oldukları yabancı dil düzeyinde, fakülte müfredatıyla benzer gidecek şekilde mesleksel İngilizce eğitimi 

verilecektir. Ek olarak iyi düzeyde İngilizce becerisine sahip sınıflara Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından 

akademik çalışmalar üzerinden eğitim verilecektir 

Keywords; simüle hasta görüşmeleri, öğrenci çalışma modulü, mesleksel ingilizce 
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GAZI  U NI VERSI TESI  TIP FAKU LTESI  - O G RENCI LER 

GO ZU NDEN I YI  UYGULAMALAR 

Zeynep Cemre ÇELEBİ 
zeynepcemre94@gmail.com, Gazi Tıp Fakültesi 

 

AKILCI İLAÇ KULLANIMI 

Akılcı ilaç kullanımı kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı uygun süre ve 

dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleridir. Akılcı ilaç kullanımının geliştirilmesinin amacı yanlış 

ilaç kullanımından kaynaklanan, toplum üzerinde ekonomik ve sosyal yükün azaltılması, birey üzerinde 

oluşabilecek olan fizyolojik, biyolojik ve psikolojik zararların önlenmesidir. 

Bu uygulamada öğrencileri doğru ilaç kullanımı ve doğru reçetelenmenin nasıl olacağı konusunda 

bilinçlendirmek hedeflenmiştir. 

ELEŞTİREL DÜŞÜNME 

 Öğrencilerin, eğiticinin sunduğu uyarıcıyı edilgen olarak işleyen bireyler olarak yetiştirilmesi yerine, 

öğrenme sürecine etkin olarak katılan bireyler olarak yetiştirilmeleri gerekmektedir. 

  Bilgiyi seçme, örgütleme ve kullanma davranışları bakımından eleştirel düşünme becerilerini 

kazanmış bireylerle bu becerileri yeterince kazanamamış bireyler arasında önemli farklılıklar 

bulunmaktadır. Bu nedenle yaşama, olaylara ve yapıtlara her yönüyle bakabilme, irdeleyebilme yetisi 

kazanmış öğrenciler yetiştirmek hedeflenmiştir. 

TIPTA LİDERLİK  

 Yarının liderleri olacak hekimleri bu anlamda da geliştirmek amacı ile uygulanan bir uygulamadır. 

Öğrenciler lider ve yönetici arasındaki farkları bilecek, hekimlikte liderliğin önemini kavrayabilecek, sağlık 

hizmetlerinde takım çalışmasının önemini açıklayabileceklerdir. 

  Hekimlik mesleğini uygularken liderlik ve onu oluşturan öğelerin önemini kavramış öğrenciler 

yetiştirmek hedeflenmiştir. 

KANITA DAYALI TIP 

  Kanıta dayalı tıp hekimlerin hastalarla ilgili karar süreçlerinde, var olan bilimsel literatürün sağladığı 

tüm bilgileri en iyi şekilde özümseyerek, mevcut en iyi kanıtların dikkatli, şeffaf ve akılcı kullanımıdır. 

Öğrenciler kendilerine verilen bir olguyu analiz ederek araştırma stratejileri geliştirebilecek, topladıkları 

kanıtları sentez edebilecek, kanıtları kullanarak bir sonuca ulaşabileceklerdir.  
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Öğrencilerin kendilerine verilen belirli bir konuda nitelikli, uygun ve yayınlanmış kanıtları sentezleyip 

bir sonuca ulaşabilmeleri hedeflenmiştir. 

Keywords; Akılcı İlaç Kullanımı,Eleştirel Düşünme,Tıpta Liderlik,Kanıta Dayalı Tıp 



 

40 Tıp Eğitiminde İyi Uygulamalar Sempozyumu 2015 
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Bahçeşehir Üniversites (BAU) Tıp Fakültesi, kuruluş amacı ile yenilikçi eğitim ve araştırma hedefleri 

doğrultusunda Türk tıbbını bir dünya markası haline getirmeyi hedefleyen bir tıp fakültesidir. Ülkemizin 

parlak öğrencilerini, yarının hastalıklarına tedavi geliştiren, hastalarına anlayışla ve fedakârlıkla yaklaşan, 

kaliteli sağlık hizmeti sunan, geleceğin Nobel ödüllü bilim insanı ve hekimlerini yetiştirmeyi amaçlar. Bu 

nedenle fakültemize özgün, ülkemizde birçok konuda ilklere imza atan yeni bir müfredat geliştirilmiştir. BAU 

Tıp Fakültesi’nin “Araştırma-odaklı Tıp Fakültesi” olma yolunda ilerleyişine; “iyi bilim insanı” ve  “iyi hekim” 

yetiştirme hedefleri doğrultusunda BAU Tıp Fakültesi “bilim insanı-hekim” sınıfı öğrencilerine 1. yıllarından 

itibaren öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda kendilerine “araştırma mentörü” seçme olanağı sunulmuş; 

ve herbir öğrenci bir araştırma projesine dahil edilmiştir. 3 yarı-dönem sonunda öğrencilerimiz dahil 

oldukları projeler ile ilgili SCI/SCIE endeksli dergilerde şimdiye kadar 6 araştırma makalesinde yer 

almışlardır. Araştırma projelerinde yer alan öğrenciler araştırma mentörlüğü programı ile dahil oldukları 

projelerin gelişme süreçlerini yakından takip ettiklerinden literatür tarama, veri analizi ve planlama 

yapabilme,  proje geliştirme ve gerçekleştirme, ve makale yazma konularında yeteneklerini ve vizyonlarını 

mezun olmadan geliştirme fırsatı yakalamaktadırlar. 

Keywords; araştırma mentörlüğü programı, bilim insanı-hekim 
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ÇUKUROVA U NI VERSI TESI  TIP FAKU LTESI  O G RENCI  

GO ZU NDEN I YI  HEKI M UYGULAMALARI 

Murat Kadir Sakar 
mukasa173@gmail.com, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çukurova Üniversitesi Tıp Öğrencileri Biriliği 

 

ENTEGRE OTURUM 

Her ders kurulu bitişinde ders kurulunun ağırlığına göre 1 veya 2 kere yapılan, klinik ve temel 

bilimlerdeki hocalarımızın olgu sunumuyla geçen , o ders kurulu konusuna paralel klinik vakaların 

yaklaşımını , tanısını ve tedavisini kapsayan katılımı zorunlu bir oturumdur. Bu oturumlardan sınavda 1 veya 

2 sorudan yükümlüyüz. Oturum sonunda doldurduğumuz geri bildirim formlarıyla  entegre oturumun 

gelişimine katkı sağlamış oluyoruz. 

BESLENME MODÜLÜ 

Dönem 4 öğrencilerinin stajlara başlamadan önce aldıkları 5 günlük  bir eğitimdir. Bu eğitimle beraber 

öğrenciler her durumdaki beslenme metodları hakkında bilgi sahibi olurlar. 

Sadece patolojik olgulardaki beslenmelerle sınırlı olmayan bu modül, genel bilgilendirmelerle de 

hekim adaylarını bir adım öteye taşır. 

TIPTA İNSAN BİLİMLERİ 

Tıpta İnsan Bilimleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen alanında isim yapmış  ve kendini alanı dışı 

konularda da başarılı bir şekilde yetiştirmiş hocalarımızla karşılıklı iletişim halinde geçen konferans tarzı 

derslerimizi kapsar.  

-Küreselleşmenin Sağlık ve Eğitime Etkisi 

-Hekimlik: Sanatla Mühendislik Arasında 

-Tıpta Profesyonelizm: Mesleki Sorumluluklar, gibi farklı konularda konferans tarzı eğitimlerle, sadece 

günümüz hekimi değil evrensel ve zamansal olarak bir bütün hekim olma konusunda aşama kaydetmiş 

oluruz. 

Keywords;Entegre Oturum, Beslenme Modülü , Tıpta İnsan Bilimleri 
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KLI NI KTE ERKEN GO ZLEMLER & ÇALIŞMA GRUPLARI 

Uğur Can Özçelik 
ugurcanczm@gmail.com, Başkent Üniversitesi 

 

Başkent Üniversitesinde son üç yıldır uygulanmakta olan Klinikte Erken Gözlemler uygulaması ve 

Çalışma Grupları uygulaması hakkında sözlü ve posterli bildiri.  

Klinikte Erken Gözlemler uygulaması preklinik öğrencilerinin daha eğitimlerinin ilk yılından klinik 

ortamı gözlemlemelerini sağlayan ve hastanenin işleyişini anlamalarına yardımcı olan bir uygulama. Sadece 

doktorlar değil hastane personeli de inceleniyor bu sayede tıp eğitiminde fazla önemine değinilmeyen, ikinci 

planda kalan diğer birimlerin de tıptaki öneminin kavratılması amaçlanıyor. Hasta danışmanları, yönetim 

kadrosu, hemşireler bu vezinde öğrenciye öğretilmiş oluyor. 

Çalışma Grupları öğrencilere bilimsel araştırmanın inceliklerini öğreten bir uygulama. Kümülatif 

olarak ilerleyen bu uygulama ilk sene makale okuyarak derleme yapmayı, ikinci sene okunan makale ve 

yayınların ışığında deney yapmayı, üçüncü senede ise ciddi anlamda bir deney yapmayı ve bunu sözlü ve 

yazılı olarak sunmayı öğretecek şekilde programlanmış. 

Bildirimde bu konuları öğrenci gözünden inceleyeceğim. 

Keywords; Klinikte erken gözlemler, başkent, üniversitesi, tıp, fakültesi, çalışma grupları 
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DALI VE EG I TI M YO NETI MI  O RGU TLENMESI  
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yesim.kirazli@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Cemil Gürgün 
cemil.gurgun@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Selda Erensoy 
selda.erensoy@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 1997 yılında Tıp Eğitimi Birimi olarak çalışmalarına 

başlamış ve 2 Aralık 1998’de kurulmuştur. 2001 yılında şu anda hizmet verdiği binasına taşınmıştır.  TEAD 

gerek fakülte içinde gerekse Türkiye Tıp Eğitimi ortamında eğitimin planlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesine ilişkin tüm çalışmalarda her yıl giderek artan şekilde etkin olarak yer almaktadır. 

MİSYONUMUZ 

Toplumumuzun; gereksinimlerine uygun, nitelikli bir sağlık hizmeti alabilmesi için, öncelikle 

fakültemiz ve üniversitemizde,  ardından ülkemizde yürütülmekte olan mezuniyet öncesi ve sonrası tıp 

eğitimi çalışmalarının, yerel özellikler, evrensel doğrular ve çağdaş ilkeler doğrultusunda yapılabilmesi için 

gereken eğitim, araştırma, koordinasyon, danışmanlık hizmeti vermek ve bu hizmetlerin gerektirdiği 

akademik alan, kadro ve altyapı olanaklarını oluşturmak ve geliştirmektir. 

VİZYONUMUZ 

Toplum yararına, tıpta eğitim ve öğrenmeyi ilgilendiren her alanda sürekli öğrenen ve gelişen, 

öğrendiklerini paylaşan ve uygulamaya dönüştüren, ulusal ve uluslararası tıp eğitimi kurumları ile örgütsel 

bağı gelişmiş, tıp eğitimi alanında ülkemizdeki öncü rolünü sürdüren, kurumsal kimliği güçlü akademik bir 

referans merkezi olmaktır. 

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMDEN SORUMLU KURUL 
VE KOMİSYONLAR:  

Eğitim Komisyonu 

Blok Yürütme Kurulları 

Staj Blok Yürütme Kurulları 

Staj Danışmanlığı Komisyonu 

Ölçme Değerlendirme Komisyonu 
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Özel Çalışma Modülü Komisyonu 

Program Değerlendirme Komisyonu 

Gelişim Sınav Komisyonu 

Araştırma Eğitimi Komisyonu 

İntörn Komisyonu 

Uygulama ve Beceri Eğitimi Dikey Koridor Komisyonu 

Toplum Sağlığı Dikey Koridoru 

Bologna -Erasmus - Farabi Komisyonu 

Kurulların her biri bağımsız çalışmaktadır.. Aldığı kararlar eğitim komisyonunda görüşülür. 

EĞİTİM KOMİSYONU 

Eğitim ve öğretimin düzenlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. Bu 

komisyonda başkanlığı Dekan, başkan yardımcılığını eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı yürütür. Blok 

Yürütme kurullarının ve eğitim ile ilgili komisyonların başkanları Eğitim Komisyonu'nda görev alır. Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ya da temsilcisi, Eğitim Komisyonu’nun doğal üyesidir. 

BLOK VE STAJ BLOK YÜRÜTME KURULLARI (BYK, SBYK) 

Blokta ağırlıklı olarak yer alan anabilim dallarının temsilci öğretim üyeleri, dikey koridor temsilcileri, 

bir Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD) üyesi ve bir öğrenci bürosu görevlisinden oluşur. Sorumlulukları: 

1. Planlama: 

2. Eğitim materyallinin oluşturulması (Blok kılavuzu, Ders sunum (slayt) çıktıları, kaynak kitap listesi) 

3. Yürütme 

4. Sınavların organizasyonu 

4. Programın ve uygulamanın değerlendirilmesi 

5. Bloklar arası işbirliğinin sağlanması 

STAJ DANIŞMANLIĞI KOMİSYONU (SDK) 
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Staj döneminde akademik danışmanlık şeklinde olan programda; öğrenciler 13 haftalık blokta 

görevleri olan öğretim üyelerine 2-3 öğrenci olacak şekilde dağıtılmaktadır. SDK, bu programın etkin 

yürütülmesi için gerekli plan ve düzenlemelerin koordinasyonunu yapar. 

ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLLERİ (ÖÇM) 

Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM), çekirdek programın yanı sıra yürütülen ve çekirdek eğitim programını 

güçlendiren, öğrencilere ilgi duydukları alanlarda derinlemesine çalışma olanağı veren, iletişim, zaman 

yönetimi, hekimliğe yaklaşımında, sürekli sorgulayan bir bakış açısı kazandıran, farklı ilgi alanlarına yönelme 

ve kariyer seçimi için hedeflediği alanı yakından tanıma olanağı veren, yazılı ve sözlü sunum yapma gibi 

becerileri öğrencilerin kullanmasına ve geliştirmesine fırsat veren eğitsel etkinliktir. Eğiticiler açısından 

küçük gruplarda öğrencilerle daha yakın ve etkin iletişim olanağı verir, yeni bir eğitim yöntemini küçük 

grupla deneme ve geliştirme fırsatı sunar, eğitime katılabilecek tüm kaynakları devreye sokarak normalde 

programda yer almayan eğiticilere de eğitim verme olanağı tanır.  

PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

Bu komisyonda ağırlıklı olarak önceki dönemlerde blok başkanlığı veya dikey koridor temsilciliği 

yapan öğretim üyeleri yer almaktadır. 

Çalışmanın hedefleri:  

1. Programın oluşturulma sürecini ve amaçları gözden geçirmek, 

2. Başlangıçtaki amaçların ne kadar gerçekleştirildiğini belirlemek, 

3. Müfredat analizi yaparak yetersizlikleri saptamak ve önerilerde bulunmak, 

4. Evre – blokların hedeflerine uygunluğunu değerlendirmek, 

5.Evreler ve bloklar arasındaki entegrasyonu değerlendirmek (dikey entegrasyon), 

6. Geri bildirim yöntemlerini değerlendirmek, 

7. Öğrenci ve öğretim üyelerinden geri bildirim almak, 

8. Eğitim materyallerini değerlendirmek ve öneriler geliştirmek, 

9. Blok ve dikey koridorların çalışma yöntemlerini değerlendirmek, 

10.Ölçme-değerlendirme yöntemlerini değerlendirmek ve sorunları saptamaktır. 

GELİŞİM SINAVI KOMİSYONU 

Gelişim sınavının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirmesinden sorumludur.  
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ARAŞTIRMA EĞİTİMİ KOMİSYONU 

Ege Tıp Fakültesi'nde isteyen öğrencilerin katılabileceği Araştırma Eğitimi programının (AEP) amacı; 

bilimsel düşünce sistemini özümsemiş, sağlık alanında temel tıp, laboratuvar, klinik ve alan araştırmalarını 

yapma becerisi kazanmış tıp doktorlarını yetiştirmektir. AEP Komisyonu programın planlarını, öğrenci 

seçimlerini, program yapılandırılmasını ve yürütülmesini sağlar. 

İNTÖRN KOMİSYONU 

Eğitim programının son yılındaki intörn hekimlik stajlarını koordine eder. 

UYGULAMA VE BECERİ EĞİTİMİ DİKEY KORİDOR KOMİSYONU 

Altı yıllık eğitim programındaki beceri hedeflerinin kontrolü, programda yapılandırılması ve 

yürütülmesini sağlar. 

TOPLUM SAĞLIĞI DİKEY KORİDORU 

Eğitim programındaki toplum Sağlığı Alan hedeflerinin kontrolü, programda yer alması, eğitim 

programının yapılandırılması ve yürütülmesini sağlar. 

Keywords; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Kurulları, Eğitim 

Komisyonları 
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TIP FAKU LTELERI NDE UYGULANAN SINAVLARIN 

GU VENI RLI K VE GEÇERLI G I NI N SAG LANMASINA YO NELI K 

YAPILAN ÇALIŞMALAR: MERSI N U NI VERSI TESI  O RNEG I  

Hüseyin Selvi 
hsyn_selvi@yahoo.com.tr, Mersin Üniversitesi 

 

ÖZET 

Tıp fakültelerinde yapılan sınavların nitelikleri ile ilgili yaşanan sorunlar, bu sınavların güvenirlik ve 

geçerliklerinin sağlanmasına yönelik araştırmacıları ve kurumları önlem almaya zorlamaktadır. Bu 

çalışmada da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak alınan önlemlere değinilmiştir. 

ABSTRACT 

The problems related to the quality of examinations in medical schools are forcing researchers and 

institutions to ensure the reliability and validity of these examinations. This study dealt with the precautions 

taken in Mersin University School of Medical. 

 

Eğitim programları, bireylere istendik davranışlar kazandırmak amacıyla tasarlanmaktadır ve bir 

eğitim sürecinin etkililiği temelde bu istendik davranışların bireylere kazandırılma derecesiyle 

ölçülebilmektedir (Selvi, 2009). 

Diğer ifadeyle birey istendik davranışların hepsini veya pek çoğunu kazanmışsa verilen eğitim amacına 

ulaşmış, kazanmamışsa veya istenilen düzeyde kazanmamışsa amacına ulaşmamış denilebilir (Bademci, 

1994). 

Tıp eğitimi programı da hekim yetiştirmek amacıyla geliştirilmiş bir olup; diğer pek çok eğitim 

programından daha uzun ve kapsamlı olacak şekilde programlanmıştır. Nitekim doğrudan insan sağlığı ve 

hayatına yönelik uygulamaları içeren benzer programlarda da benzer uygulamalara rastlanılmaktadır. 

6 sene süren bu uzun ve kapsamlı eğitim süresi sonunda hekim adaylarından, mezun olabilmeleri için, 

gerekli ve yeterli mesleki bilgi ve beceriyi kazanmış olmaları beklenmektedir (Selvi, Başhan, Aslan, 2014). 

Bu bilgi ve becerileri kazanmadığı saptanan hekim adaylarına ise sınıf tekrarı yaptırılmakta ve bir üst sınıfa 

geçmelerine izin verilmemektedir. 



 

49 Tıp Eğitiminde İyi Uygulamalar Sempozyumu 2015 

Tıp eğitiminin gerek hekim adayı ve ailesi gerekse toplumsal açıdan oldukça pahalı bir eğitim olduğu, 

diğer taraftan da kazanılamayan bilgi ve becerilerin doğrudan insan sağlığı ve hayatına yönelik uygulamaları 

içerdiği düşünüldüğünde, hekim adayları hakkında verilen/verilecek olan kararların isabetliliği konusu 

büyük önem kazanmaktadır. 

İsabetli kararlar ise ancak nitelikli ölçme araçlarından elde edilen güvenilir ve geçerli veriye 

dayandırılarak verilebilmektedir. 

Burada bahsedilen güvenirlik kısaca bir ölçme aracının hatasız ölçme yapabilme yeterliği olarak 

tanımlanmakta ve geçerlik için bir ön koşul oluşturmaktadır. Geçerlik ise genel olarak ilgili ölçme aracının, 

ölçülmek istenilen niteliği, başka niteliklere karıştırmadan ölçebilme yeterliği olarak tanımlanmaktadır 

(Murphy & Davidshofer, 2005; Anastasi & Crocker & Algina, 1986; Aiken, 2000). 

Tıp fakültelerinde sınır yeterliklerin ölçülmesine yönelik ağırlıklı olarak çoktan seçmeli maddelerden 

oluşan testler kullanılmaktadır. Bu durumun nedenleri arasında sınıf mevcutlarının fazla olması, optik 

okuyucular kullanılarak puanlamanın oldukça hızlı yapılabilmesi ve puanlama güvenirliğinin daha kolay 

sağlanabilmesi, vb. hususlar sıralanabilir. Ancak bilindiği üzere çoktan seçmeli maddeleri hazırlamak diğer 

madde türlerini hazırlamaktan çok daha güç olabilmektedir (Erkuş, 2006). 

Buna eğitim vermekte olan akademisyenlerin nitelikli madde yazımı konusunda yaşadıkları sorunlar 

da eklendiğinde ölçme sürecine karışan hata miktarı radikal biçimde artabilmekte ve bu durum verilen 

kararların isabetliliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında yapılan sınavlar da bir 

bakıma amacını yitirmektedir. 

Tıp fakültelerinde yapılan sınavların niteliği ile ilgili yaşanan bu ve benzer sorunlar; sınavlara ve 

sınavları yapan kuruma olan güveni zedeleyebilmekte, ayrıca eğitimde fırsat eşitliği ve adalet ilkesi 

açılarından da sorun oluşturmaktadır. 

Bu sorunları önlemek amacıyla kurumlar (tıp fakülteleri) yapılan sınavlara yönelik olarak; madde ve 

test istatistiklerini hesaplamak, madde bankası oluşturmak, hizmet içi eğitimlerle belirli zaman aralıklarında 

test-ölçek geliştirme, çoktan seçmeli madde yazımında dikkat edilecek hususlar vb. eğitim vermek gibi çeşitli 

faaliyetler sürdürmektedir. 

Bu çalışmada da Mersin Üniversitesi, Tıp Eğitimi Dekanlığı ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı olarak Mersin 

Üniversitesi, Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen sınavların güvenirlik ve geçerliklerinin sağlanabilmesi adına 

yapılan çalışmalara değinilmesi planlanmıştır. Ancak burada paylaşılması talep edilen kapsam gereği 

kapsam geçerliğinin sağlanmasına yönelik alınan önlemlere ağırlık verilmiştir. 
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 GÜVENLİK VE GÜVENİRLİK BAĞLAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem I-II ve III de uygulanan teorik sınavlarda 100 adet çoktan 

seçmeli madde içeren test kullanılmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen bazı işlemlere aşağıda 

değinilmiştir. 

-          Testlerde kullanılan maddeler ilgili kurul döneminde dersi olan anabilim dallarından web tabanlı 

bir sistem aracılığıyla temin edilmektedir. Böylece maddelerin flash bellek, kapalı zarf, cd, disketi, vb. bir 

yolla taşınması sırasında ortaya çıkabilecek güvenlik açığı riskinin minimum düzeyde tutulabileceği 

düşünülmüştür. Bu bağlamda web tabanlı sistemin de güvenliğinin sağlanmasına yönelik kapsamlı tedbirler 

alınmıştır. Bu tedbirler talep edildiği takdirde ayrıntılı olarak açıklanabilir niteliktedir. Ancak kapsam gereği 

burada ayrıntıya girilmesinin uygun olmayacağı düşünülmüştür. 

-          Hazırlanan testler 4 farklı kitapçık (A, B, C ve D) üzerinden uygulanmakta ve bu kitapçıklarda 

maddelerin (seçenekler dahil) yerleri değiştirilmektedir. 

-          Yapılan teorik sınavların sınav yönergelerinde; 15 dk.’dan fazla geç kalan öğrencilerin sınava 

alınmayacağı, ilk 30 dk. ve son 30 dk. kimsenin sınavdan çıkamayacağı, sınava cep telefonu vb. elektronik 

eşyaların (basit hesap makineleri hariç) alınmayacağı ve sınav sürelerinin 100 dk. olacağı bilgisi açıkça 

belirtilmiştir. 

-          Her sınav salonunda bir salon başkanı (öğretim üyesi) ile en az iki gözetmen (araştırma görevlisi) 

görev almaktadır. 

-          Hangi öğrencinin hangi salonda sınava gireceği önceden belirlenmekte ve bölüm panolarında ilan 

edilmektedir. Öğrenciler sınav salonuna giriş esnasında salon başkanı ve gözetmenler tarafından sıralara 

seçkisiz şekilde yerleştirilmektedir. Her salonda çizilmiş krokiler sayesinde öğrencilerin hangi sıralara 

yerleştirildiği ve hangi kitapçık türünü aldığı belirlenmektedir. 

-          İç tutarlık güvenirliği bağlamında; uygulanan her bir sınav sonunda elde edilen ve ikili puanlanan 

birey-madde matrisinden KR-20 güvenirliği hesaplanmaktadır. Bilindiği gibi KR-20; her bir madde 

varyansını hesaplamaya dahil eden, gerçek puan varyansının gözlenen puan varyansına bölünmesiyle elde 

edilen ve 0-1 aralığında değerler alan bir güvenirlik hesaplama yöntemidir. Pek çok kaynakta güvenilir bir 

test için KR-20 değerinin 0.70’ten büyük olması gerektiği belirtilmektedir. KR-20 paralel maddeler arası 

varyans hesaplamalarına dayandığından yine aynı kaynaklarda 0.90’dan büyük  KR-20 değerinin tek 

boyutluluk göstergesi olduğundan bahsedilmektedir (Hattie, 1985). Komite sınavları ise birden fazla dersin 

birleşimiyle elde edilmektedir. Bu nedenle 0.90’dan büyük bir KR-20 değeri beklemek mantıklı 

görünmemektedir. 0.70’ten küçük değerler ise testin güvenirliği ile ilgili sıkıntı olduğu yönünde bilgi 
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vermektedir. Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesinde uygulanan son 4 komiteden elde edilen KR-20 değerleri 

ise; 0,871-0,865-0,853 ve 0,815 şeklindedir. Bu değerlerden uygulanan testlerin güvenirliklerinin oldukça 

yüksek olduğu görülmektedir. 

Fakültemizde kurul sonlarında kullanılan pratik testlerin güvenirliklerinin sağlanması amacıyla ise; 

-          Sınav Yapılandırılmış KUG Yoklama ve Oturum Değerlendirme Formları aracılığıyla en az 2 

öğretim üyesinden oluşan bir kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. 

-          Pratik sınavlarda öğrencilerden ne beklendiği ve hangi davranışa ne kadar puan verileceği 

belirlenmiştir ve puanlama, dereceli puanlama anahtarıyla yapılmaktadır. 

-          Sınav salonuna cep telefonu vb. elektronik eşyalar alınmamaktadır. 

-          Sınavdan çıkan ve sınavı bekleyen öğrenciler farklı koridorları kullanmakta ve sınav bitene kadar 

birbirleri ile görüşmeleri engellenmektedir. 

-          Yine aynı şekilde diğer dönemlerde yapılan değerlendirmelerde ise yapılandırılmış staj karnesi 

kullanılmaktadır. 

GEÇERLİK BAĞLAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR: 

Madde Geçerliği (İtem Validity): 

Yapı geçerliğinin sağlanıp sağlanmadığı hakkında fikir edinilebilmesi amacıyla; öncelikli olarak her bir 

maddenin madde toplam-test korelasyon değerleri (çift serili korelasyon) hesaplanmaktadır. Yapılan 

hesaplamalar sonucunda işleyişinde sorun görülen maddeler koordinatörlük aracılığıyla madde yazarı 

öğretim üyesiyle birlikte ölçme ve değerlendirme uzmanı tarafından incelenmektedir. Yapılan inceleme 

sonucunda maddeden kaynaklı bir hata saptanması durumunda bu hata düzeltilmektedir. Bu bağlamda 

yapılan işlemler arasında; maddenin anahtar cevabını değiştirme, çift doğru barındıran seçenekleri doğru 

kabul etme ya da hata düzeltilemeyecek düzeyde ise maddenin bir kısmını ya da tamamını iptal etme, vb. 

işlemler bulunmaktadır. 

Kapsam Geçerliği (Content Validity): 

Kapsam geçerliğinin sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi amacıyla doğrudan hesaplanabilen bir 

indeks bulunmamakla birlikte, ilgili testin geliştirilmesi aşamasında alınacak bazı önlemlerin kapsam 

geçerliğinin sağlanabilmesi açısından önem arz ettiği bilinmektedir.  Bu önlemlerden biri de belirtke tablosu 

(blueprint) hazırlamaktan geçmektedir. 
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Belirtke tabloları; ilgili derse ilişkin konuların ve öğrenim hedeflerinin bir araya getirildiği iki boyutlu 

tablolar olup, bu tabloların satırlarında konular, sütunlarında ise öğrenim hedefleri yer almaktadır. 

Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesinde kapsam geçerliğinin sağlanmasına yönelik olarak ise; 

-          Öncelikle öğretim üyelerimizde farkındalık oluşturmak, madde türlerini ve madde yazma 

kurallarını tanıtmak, sınavların güvenirlik ve geçerlikleri ile bunların sağlanmasına yönelik yapılabilecek iş 

ve işlemleri tanıtmak, belirtke tablolarının önemini vurgulamak, eğitime yönelik alanyazında bulunan 

taksonomileri tanıtmak vb. amaçlarla eğitim bilimleri kökenli öğretim üyelerinin gerçekleştirdiği çalıştaylar 

düzenlenmiş ve bu çalıştaylara öğretim üyelerimizin katılımı sağlanmıştır. 

-          Bu çalıştaylarda ayrıca öğretim üyelerimize nitelikli madde yazımı konusunda uygulamalı eğitim 

de verilmiştir. 

-          Çalıştaylardan elde edilen bilgi birikimi üzerine halen kullanılmakta olan web tabanlı bir madde 

bankası sistemi kurulmuş ve bu sistem kurulurken girilen/girilecek maddenin hangi komitenin, hangi 

dersinin, hangi konusunun, hangi hedefine yönelik olduğu/olacağı kısmı ayrıntılandırılmıştır. Diğer ifadeyle 

kurulan sistem belirtke tablosu mantığı üzerine oturtulmuştur. Böylece öğretim üyelerimiz sınavlarda 

kullanılacak testlere yönelik sisteme madde girişi yaptıkları esnada maddelerin konulara, konu ağırlıkları 

oranında dağıtılması ve konu kapsamının yeterince örneklenebilmesinin önü açılmıştır. Ayrıca sistem 

üzerinde her bir maddeye yönelik kaynak bilgisinin ve taksonomik düzeyinin girildiği bir kısım da 

bulunmaktadır. Bu kısımlar doldurulmadan sisteme madde girişi yapılamamaktadır. 

Burada mantığı kullanılan belirtke tablolarına yönelik örnek bir Tablo 1’de, Belirtke Tablosu mantığı 

kullanılarak geliştirilen madde bankası sistemine yönelik ekran görüntüleri ise Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil 

4 ve Şekil 5’te sunulmuştur. (Tablolar ve şekiller sempozyum sistemine yüklenemediğinden bu kısımda yer 

almamıştır  

SONUÇ 

Bu çalışmada; araştırmacılara özellikle Tıp Fakültelerinde gerçekleştirilen sınavlarda kullanılan 

testlerin güvenirlik ve geçerliklerinin sağlanmasına yönelik alınabilecek önlemler konusunda pratik 

bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Bu konuda farklı görüş ve önerilerin olması elbette kaçınılmazdır. Ancak 

bu çalışma belirli bir talep doğrultusunda hazırlanmış olup, kapsam açısından oldukça sınırlı olduğu 

söylenebilir. Bu nedenle araştırmacılara güvenirlik, geçerlik ve program geliştirme konularını kapsayan 

kaynakları da incelemeleri önerilir.  

Keywords;Tıp Eğitimi, Güvenirlik, Geçerlik, Kapsam Geçerliği 
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SİBEL SAKARYA 
skalaca@marmara.edu.tr, MÜTF-Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

ÇİĞDEM APAYDIN KAYA 
cigdemapaydin@yahoo.com, MÜTF-Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

DİLŞAD SAVE 
dilsadsave@yahoo.com, MÜTF-Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

ÖMER GÜNAL 
omergunal@hotmail.com, MÜTF-Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

 

PROGRAM TANITIMI 

Eleştirel düşünme ve araştırma ile sağlık hizmet ve araştırma ortamlarında kanıta dayalı olarak 

düşünme ve uygulama becerileri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından beklenen temel yeterlik 

alanları arasındadır. “Öğrenci araştırma projeleri” ve “Kanıta dayalı tıp”, ilk üç yıl eğitim dönemini kapsayan 

Faz 1’de yer alan Klinik Uygulamaya Giriş (KUG) ve Faz 2’de yer alan Profesyonelliğe Yönelik Gelişim ve 

Danışmanlık (PGD) Programı’nın temel bileşenleridir. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci 

araştırmaları programının hedef, içerik ve yöntemleri gerek öğrenci araştırma ekiplerinin oluşturulması ve 

araştırma konularının belirlenmesi, gerekse araştırma planlama sürecinin yapılandırılması açısından birinci 

sınıftan üçüncü sınıfa doğru gelişimsel süreç gözetilerek her yıl için farklı şekilde tanımlanmıştır. 2001’den 

bu yana uygulanmakta olan bu programın içeriği bilimsel yöntem ve ilkeler, bilgiye erişim, araştırma 

planlama,  uygulama ve araştırma sonuçlarının yorumlanarak araştırma raporunu yazma dışında araştırma 

sonuçlarının sözlü olarak hazırlanması ve sunulması ile poster haline getirilmesi gibi öğrenme 

etkinliklerinden oluşmaktadır. Öğrenci araştırma projeleri her yıl düzenlenen Marmara Tıp Öğrenci 

Kongresi’nde (MaSCo) paylaşılmaktadır. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci araştırmaları 

programının koordinasyonu Tıp eğitimi, Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Anabilim Dalları tarafından 

yapılmakta, araştırma gruplarının danışmanları temel ve klinik bilim dallarındaki öğretim üyelerinden 

oluşmaktadır. 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından 2003’ten bu yana klinik dönemde 5. sınıfta sürdürülen “kanıta 

dayalı tıp” programı, 2012’den bu yana Profesyonelliğe Yönelik Gelişim ve Danışmanlık Programı’nın temel 

bileşenlerinden biri olarak yeniden düzenlenmiştir. Kanıta Dayalı Tıp Programı, bilimsel bilgiye ulaşma, 
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bilgileri bütünlüklü yorumlama ve yönetme, eleştirel düşünme ve kanıta dayalı karar verme yeterliklerine 

erişmeyi amaçlamaktadır. Program içeriğinde kanıta dayalı tıbbın felsefesi ve kanıtlara ulaşma yolları, 

nedensellik, istatistiksel anlamlılık, araştırma tipleri ve araştırmalardan elde edilen ölçütler, tedavi ve zarar 

çalışmalarından elde edilen kanıtların geçerliliği, tanı testlerinin geçerliliği ve güvenilirliği gibi konular yer 

almaktadır. 

Bunların dışında klinik dönemde de öğrenciler temel ve klinik bilimlerde yürütülen araştırma 

projelerine katılmakta, araştırmalarını kongrelerde sunmakta ve bilimsel dergilerde yayınlamaktadır. 

PROGRAMIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öğrenci araştırmaları programının ürünleri her yıl jüriler tarafından değerlendirilerek 

ödüllendirilmekte ve öğrenci başarı notuna yansıtılmaktadır. Birinci sınıfların araştırma projeleri tümü üç 

veya dört öğretim üyesinden oluşan jürilerin karşısında sözlü bildiri olarak sunulmakta, bir bildiri Marmara 

Öğrenci Kongresi’nde sözlü olarak, diğerleri ise poster bildiri olarak sunulmak üzere değerlendirilmektedir. 

İkinci ve 3. Sınıf öğrenci araştırmalarının tümü Marmara Öğrenci Kongresi öncesi diğer ulusal bildirilerle 

birlikte kongre hakem kurulları tarafından değerlendirilerek sözlü veya poster bildiri olarak kongrede 

sunulmak üzere kabul edilmektedir.  MaSCo’da sunulan araştırmaların büyük bir kısmı ulusal ve uluslararası 

kongrelere de gönderilmekte ve bir kısmı hakemli dergilerde yayınlanmaktadır. Bir önceki yıl öğrenci 

araştırmaları arasında bir araştırma grubunun çalışması Eczacıbaşı Tıp Öğrencileri Proje Ödülü’nü kazanmış, 

diğer bir grubun çalışması ise Uluslararası Fizyoloji Kongresi’nde en iyi poster ödül almıştır. Bilimsel 

etkinliklere katılma ve bilimsel çalışmalara yönelik motivasyon kaynağı olan öğrenci araştırma projeleri ve 

kanıta dayalı tıp uygulamaları, danışman öğretim üyeleri tarafından program içeriği, öğrencilerin 

profesyonel yaşama hazırlanmaları, sunum becerilerinin iyileştirilmesi, kendilerine güvenin artması, 

nedensel ilişkilerin anlaşılması ve bilimsel bilginin gelişimi açısından yararlı bulunmaktadır.  

SONUÇLAR 

MÜTF öğrenci araştırma programı, Türkiye’deki tıp fakülteleri eğitim programında üç yıl boyunca 

bütünlüklü programa sahip ilk zorunlu öğrenci araştırma etkinliğidir. Onbeşinci yılına giren öğrenci 

araştırmaları programı deneyimimize dayanarak, bu programın kanıta dayalı bilimsel eleştirel düşünce ve 

bilimsel araştırma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, tıp fakültelerinde yaygınlaştırılmasını 

önermekteyiz.    

Keywords; öğrenci araştırmaları, kanıta dayalı tıp 
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GİRİŞ VE AMAÇ 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitimi, 2012 yılı başında Ulusal Tıp Eğitimi 

Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından altı yıllığına akredite edilmiş ve 2015 yılı başında ara 

değerlendirmeden geçmiştir. Bu çalışmanın amacı, akreditasyonun başlangıcından, ara değerlendirmeye 

kadar geçen üç yıllık sürede, fakültede eğitim alt yapısı ile ilgili gelişmeleri ve gelecek dönemde planlanan 

çalışmaları gözden geçirmektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2012 yılı başında var olan eğitim alt yapısı ile ilgili olanaklar, 

akreditasyon sürecinde hazırlanan Özdeğerlendirme Raporu’nda açıklanmıştır. Ara değerlendirme 

sürecinde ise yeni bir Özdeğerlendirme Raporu hazırlanmıştır.  Bu raporda, akreditasyon öncesinde var olan 

eğitim alt yapısı ile ilgili olanaklarla, akreditasyondan sonraki üç yıl içinde sağlanan iyileşmeler ve yeni 

olanaklar belirtilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2011–2012 eğitim öğretim yılında toplam 1382 öğrenci ve 268 

öğretim üye/görevlisi bulunmakta olup, öğretim üye/görevlisi başına 5.2 öğrenci düşmekteydi. Son yıllarda 

öğretim üyesi sayısında önemli ölçüde artış sağlanmış ve öğretim üye/görevlisi sayısı 304’e ulaşmıştır. Ancak 

aynı dönemde öğrenci sayılarındaki artış çok daha fazla olmuş ve toplam öğrenci sayısı 1840’a, öğretim 

üye/görevlisi başına düşen öğrenci sayısı ise 6.1’e ulaşmıştır. 

Öğrenci sayılarındaki artış sonucunda, Dönem–I, II ve III’teki sınıf mevcutları yaklaşık 350’ye, Dönem–

IV staj grupları yaklaşık 80’e ve Dönem V staj grupları ise yaklaşık 30’a ulaşmıştır. 
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Akreditasyon öncesi dönemde mevcut olan Dönem–I, II, III amfileri yeterli büyüklükte olduğu için 

öğrenci sayılarındaki artış önemli bir sorun oluşturmamış, amfiler yeniden düzenlenerek, kullanılmaya 

devam edilmiştir. Ancak, Dönem–IV ve V’teki staj gruplarındaki öğrenci sayılarının artması nedeniyle, daha 

önce kullanılan derslikler yetersiz kalmıştır. Bu nedenle, Dönem IV öğrencileri için Klinik Bilimler Eğitim 

Kompleksi–II yapılmıştır. Bu komplekste, 80–120 kişilik dört derslik yer almaktadır. Daha önce Dönem IV 

stajları için kullanılan Klinik Bilimler–I Kompleksi Dönem–V stajlarına ayrılmıştır. 

Klinik Bilimler Eğitim Kompleksi–I ve II, daha önceden yapılmış olan ve uzun süredir atıl halde bulunan 

binaların yeniden yapılandırılmasıyla oluşturulmuştur. Ayrıca, aynı binalar içerisindeki kullanılmayan bazı 

mekanların yeniden düzenlenmesiyle, iki ayrı ve sınav salonu hazırlanmıştır. Bu salonlar, Dönem–I, II ve III 

sınavlarında sınav salonu olarak, sınav olmayan dönemlerde ise çalışma salonu olarak kullanılmaktadır. 

Daha önceden mevcut olan Anatomi, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Biyokimya, Histoloji–Patoloji 

laboratuvarları yeniden düzenlenmiştir. 

Fakülte bünyesinde, daha önceden çeşitli amaçlarla yapılıp, kullanım dışı kalan binalardan 

yararlanılarak, yeni derslik, laboratuvar vb. alanlar oluşturularak, eğitim altyapısı ile ilgili gereksinimler 

büyük ölçüde karşılamıştır. Ancak bu uygulama, parçalı bir eğitim altyapısının ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Tüm derslik ve laboratuvarları bir araya getirmek ve bu derslik ve laboratuvarları günün 

koşullarına uygun donanıma sahip olmasını sağlamak amacıyla, yeni bir eğitim kompleksinin yapılması 

planlanmıştır. Bu amaçla bir hayırsever desteği sağlanmıştır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu eğitim 

kompleksi tamamlanarak hizmete girmesi beklenmektedir. 

SONUÇ 

Fakülte binalarının zaman içerisinde yıpranarak fonksiyonlarını kaybetmesi ve hızla artan öğrenci 

sayıları nedeniyle, mevcut derslikler ve laboratuvarlar yetersiz hale gelmektedir. Öte yandan, öğrenci 

ihtiyaçlarına cevap vermek ve eğitim teknolojisindeki gelişime ayak uydurabilmek için eğitim altyapısını 

sürekli geliştirmek zorunludur. Bu durum, eğitim altyapısına önemli ölçüde yatırım yapmayı 

gerektirmektedir. Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yukarıda açıklanan gereksinimlere cevap 

verebilmek için daha önce var olan ve uzun süredir kullanılmayan binalardan yararlanılmış, bu yolla eğitim 

altyapısı gereksinimini büyük ölçüde karşılanmıştır. Ancak bu durum eğitim altyapısında parçalı bir yapının 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle, soruna daha köklü bir çözüm bulabilmek ve bütüncül bir 

eğitim kompleksi oluşturmak için planlamalar yapılmıştır.  

Keywords; Tıp eğitimi, Eğitim altyapısı, Derslik, Laboratuvar 



 

57 Tıp Eğitiminde İyi Uygulamalar Sempozyumu 2015 

PAMUKKALE U NI VERSI TESI  TIP FAKU LTESI ’NDE 

O G RENCI LERE SAG LANAN ARAŞTIRMA OLANAKLARI 

Ilgaz Akdoğan 
iakdogan@pau.edu.tr, Pamukkale Ünv. Tıp Fak. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurul Başkanı 

Günfer Turgut 
gturgut@pau.edu.tr, Pamukkale Ünv. Tıp Fak. Dekan Yrd. 

Hüseyin Bağcı 
hbagci@pau.edu.tr, Pamukkale Ünv. Tıp Fak. Dekanı 

Pamukkale Ünv. Tıp Fak. MÖEK Üyeleri 
tipfak@pau.edu.tr, Pamukkale Ünv. 
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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi’nde öğrencilere sağlanan araştırma olanakları, bilimsel 

araştırmanın tüm aşamaları göz önüne alınarak yapılandırılmıştır. Fakültemiz, öğrencilerine temel ve 

uygulamalı araştırmaları eleştirel okuyup anlayabilecekleri ve mesleki uygulamalarda kullanabilecekleri 

düzeyde eğitim olanaklarını/ fırsatlarını sunmaktadır. Bu kapsamda, Dönem I, II ve III öğrencilerine yönelik 

“Özel Çalışma Modüllleri” (ÖÇM 1 ve 2) oluşturulmuştur. Özel Çalışma Modüllleri, öğrencilerin ilgi duydukları 

alanlarda bağımsız öğrenme becerilerini geliştirmelerini, bilimsel metodolojinin temel ilkelerini 

öğrenmelerini ve uygulamalarını, bilimsel çalışmaları yazılı ve sözlü sunma becerilerini geliştirmeyi 

hedefleyen eğitsel etkinliklerdir. 

ÖÇM 1 kapsamında öğrenciler gruplar halinde,  görevlendirilmiş öğretim üyeleri ile birlikte bir 

derleme çalışması yapmaktadırlar. Bu aşamada bilgiye ulaşma, literatür tarama ve ilgili veriye ulaşma, yazılı 

metin oluşturma ve sunma becerisi kazanmaktadırlar. Öğrencilerimiz ÖÇM 1 çalışmalarını akademik yıl 

sonunda öğretim üyelerinin de bulunduğu ortamda sunmaktadır. ÖÇM 2 kapsamında ise öğrencilerin 

bilimsel metodolojinin temel ilkelerini öğrenmeleri için bir araştırma yapmaları ve hipotez kurma, etik kurul 

başvuru aşamaları, veri toplama, analiz, araştırma makalesi yazma konularında yetkinlik kazanmaları 

amaçlanmaktadır. ÖÇM 2 çalışmaları yurt dışı ve yurtiçi bilimsel dergilere gönderilebilmekte ve öğrenci 

kongrelerinde sunulabilmektedir. Bu araştırmalar sırasında öğrencilerimize alt yapı desteği verilmekte, 

anabilim dallarının olanakları, klinik ortamlar ve laboratuarlardan öğrencilerimiz faydalanabilmektedir. Bu 

çalışmalar ilgili öğretim üyesi tarafından puanlandırılarak değerlendirilmektedir ve öğrencilerimiz Dönem 

II’den Dönem III’e geçebilmek için ÖÇM 1’i, Dönem V’ten VI’ya geçebilmek için ÖÇM 2’yi tamamlamak ve 
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yeterli puan almak zorundadırlar. İdari anlamda işleyişi takip ve düzenleme için Özel Çalışma Modülü Kurulu 

ve Sekretaryası oluşturulmuş, Özel Çalışma Modülü Çalışma Kılavuzu hazırlanmıştır.  

Ayrıca, ders programlarına “Bilimsel Danışma saatleri” ve “Bağımsız öğrenme saatleri”’nin konulması 

ve Biyoistatistik sunumları, kanıta dayalı tıp derslerinin yanı sıra bilimsel yöntem ve ilkeler konusunda 

araştırma planlaması ile ilgili sunumların (örneklem büyüklüğü hesaplama, örneklem seçimi, tanımlayıcı, 

analitik kesitsel, olgu-kontrol, kohort ve müdahale çalışmaları, istatistiksel yöntemler, araştırma etiği, vb) 

yerleştirilmesi yapılmıştır. 

Dönem IV ve V’te öğrencilerimiz her Task’ta bir “Öğrenci Semineri” hazırlamakta ve sunmaktadırlar. 

Ayrıca, anabilim dalı akademik etkinlikleri içerisinde seminer ve makale sunumlarına katılarak makale 

değerlendirme/ eleştirel yaklaşım konusundaki yeterliliklerini artırmaya çalışmaktadırlar.  Dönem VI Kırsal 

Hekimlik Uygulama Diliminde öğrencilerimiz gruplar halinde kesitsel çalışmalar yapmakta ve çalışmalarını 

Uygulama Dilimi sonunda sunmaktadırlar. Kırsal Hekimlik Uygulama Diliminde yeterlilik 

değerlendirmesinde bu çalışmaların tamamlanması ve sunumların yapılması zorunludur. Ayrıca grup 

içindeki her öğrenci farklı araştırma yöntemleri konusunda örnek olarak seçilen makaleleri sunarak literatür 

değerlendirmesi yapmaktadır. 

Çok sayıda ÖÇM 2 çalışması, bilimsel kongrelerde sunulmasının yanı sıra yurtiçi ve yurt dışı dergilerde 

bilimsel yayın haline getirilmiştir. PAÜ Tıp Fakültesi Dergisinde on beşin üzerinde bu tür yayın 

bulunmaktadır. Ayrıca, Fakültemiz 2009 yılından bu yana 5 adet Öğrenci Kongresi düzenlemiş ve ev sahipliği 

yapmıştır (TIP EĞİTİMİNDE PSİKİYATRİNİN YERİ VE ÖĞRENCİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 

2009, II. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ AKCİĞER SAĞLIĞI 2010, SAĞLIKLI CİNSEL YAŞAM VE İNFERTİLİTE 

ÖĞRENCİ KONGRESİ 2011, GENEL CERRAHİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2013, KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR 

CERRAHİSİ TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ 2014). Öğrenci Kongreleri’ne katılan öğrencilere izin verilmesi ve 

desteklenmesi, ödül alan öğrencilerin desteklenmesi, PAÜBAT’ın çalışmalarının teşvik edilmesi araştırma 

fırsatları için diğer başlıklar olarak sayılabilir. Öğrencilerimizin bazı Anabilim Dallarındaki bilimsel 

çalışmalara katılımı sağlanmaktadır. Yine, öğrencilerimizin PAÜ Deney Hayvanları Merkezi’ndeki 

çalışmalara katılmasına (izlemesine) izin verilmektedir. Bu etkinliklerin, yıllık bir takvim yapılarak ve 

PAÜBAT’ın organizasyonu ile arttırılarak devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. 2011 yılına kadar 50’nin 

üzerinde öğrencimiz «Deney Hayvanları Sertifikası» almışlardır. Bu sertifikasyonun arttırılması da 

hedeflerimiz arasındadır. 

Fakültemizde öğrencilere sağlanan araştırma olanaklarının hem öğrencilerden hem de öğretim 

üyelerinden alınan geri bildirimler göz önüne alınarak geliştirilmesi, Tıp Fakültesi öğrencisinde bulunması 
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gereken bilimsel düşünce kazanma ve meslek yaşamında uygulayabilme yetilerinin arttırılmasına yardımcı 

olacaktır. 

Keywords; Tıp eğitimi, bilimsel araştırma, bilimsel düşünce 
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  (SÜTF) SÜREKLİ YENİLENME VE GELİŞİM 

Ayşen Melek Aytuğ Koşan, Şerefnur Öztürk, İlknur Uysal, Onur Ural, Oktay Sarı, Cevdet Altınyazar, 

Duygu Fındık 

Selçuk Üniversitesi bünyesinde Selçuklu Tıp Fakültesi 2001 tarihinde kurulmuş, 2002-2003 ders 

yılında Selçuklu Tıp Fakültesi ilk öğrencilerini kabul etmiştir. 10 Eylül 2012 tarihinde ise Bakanlar Kurulu 

Kararı ile “Selçuklu Tıp Fakültesi” ismi “Tıp Fakültesi” olarak değiştirilmiştir. 

Gelişim ve Değişim Yönünde Temel Motivasyon ve Stratejiler 

SÜTF, öğrencilerine nitelikli bir tıp eğitimi sağlayabilme konusunda yeterliğinin değerlendirilmesi ve 

ortaya konulması için UTEAK standartlarını karşıladığını göstermek üzere akreditasyon kuruluna 

başvurmuştur. 

Bu süreç: 

-       1 Ocak 2013 tarihinde başlamıştır 

-       2013 Ağustos ayında ilk Özdeğerlendirme Raporu UTEAK’a iletilmiş ve UTEAK ziyaret ekibi Ocak 

2014’te SÜTF’yi ziyaret etmiştir. Nisan 2014’te gönderilmiş olan UTEAK Geribildirim Raporunda olumlu bulunan 

yönlerin yanı sıra, geliştirilmesi gereken yönlere ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 



 

61 Tıp Eğitiminde İyi Uygulamalar Sempozyumu 2015 

-       2014 Yılı Ek Özdeğerlendirme raporu UTEAK’a sunulmuş, yerinde ziyaret ve değerlendirmeler 

sonucunda Ocak 2015 tarihinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi akredite olmuştur. 

SÜTF’de akreditasyon süreci; hem nitelikli bir tıp eğitimi verebilme kapasitesinin ulusal standartları 

doğrultusunda değerlendirilmesi gereksinimi, hem de değişim ve  gelişim için bir motivasyon  unsuru olarak 

ele alınmıştır. Ulusal standartlar açısından kurumun niteliğinin değerlendirilmesi,  dış değerlendirme 

sağlayarak kurumsal gelişimi ve değişimi hızlandırmada son derece etkili olmuştur. 

Bu çalışma sürecinde,  gelişim ve yenilenmeye yönelik çalışmaların yanı sıra yenilenme ve gelişimin 

kurum kültürü olarak yerleşmesine yönelik çalışmalar da yürütülmüştür. Bu kapsamda yapılan çalışmaların 

temel adımları aşağıda özetlenmiştir: 

PAYLAŞILMIŞ DEĞİŞİM VE GELİŞİM İHTİYACI 

Değişim/gelişim için öncelikle etkin bir vizyonun oluşturulması ve bu vizyon doğrultusunda gelişim 

sürecinin planlanması önemlidir. 

Bu kapsamda SÜTF’de kurumsal vizyon oluşturma ve paylaşılması çalışmaları yürütülmüştür. Bu 

çalışma kapsamında, geniş (iç ve dış) paydaş katılımlı vizyon ve misyon geliştirme çalışmaları ve Strateji 

Arama Toplantıları yapılmıştır. 

Hem bu çalışma kapsamında hem de süreç boyunca iç ve dış paydaşlarla iletişim ve sürekli bilgi 

paylaşımının gerçekleştirildiği iletişim platformları oluşturulmuştur (Toplantılar, Web sitesi, haber bülteni, 

kurumsal kimlik kılavuzu, sosyal medya grupları vb. ) 

GELİŞİM/DEĞİŞİM İÇİN LOKOMOTİF GRUPLAR 

Akreditasyon çalışmaları,  değişime ve gelişime inanan birden çok kurul ve çalışma gruplarının işbirliği 

ile yürütülmüştür: 

-       -  Üniversite ve Fakülte yönetimi/liderlik 

-   - Akreditasyon ve Özdeğerlendirme Kurulu/Kalite ve Akreditasyon kurulu (farklı bilim alanlarından 

öğretim      üyeleri, öğrenciler, uzmanlık öğrencileri, idari personeli kapsayan 40 kişiden oluşan bir grup) 

-       - Alt çalışma grupları 

- Eğitim yönetimi örgütlenmesinde güncellenen, yeni kurulan kurullar ve komisyonlar: Akreditasyon 

çalışmaları sürecinde, eğitimin etkinliğini arttıracağı, eğitimi geliştirmeye  katkı sağlayacağı düşünülen farklı 

kurul ve komisyonlar kurulmuştur. Bu kapsamda yenilenen ve işlerliği arttırılan eğitim yönetimi şeması, 

kurulların görev, sorumluluk ve iş akış şemaları oluşturulmuş; kurullar ile komisyonlar arasındaki ilişkiler 

tanımlanmıştır. 
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AKREDİTASYON SÜRECİNİN YÜRÜTÜLMESİ/YÖNETİLMESİ 

- Durum saptama çalışmalarının yapılması: Bu süreçte farklı çalışma gruplarının çalışmaları ile 

SÜTF’nin geçmiş ve mevcut durumu ve akreditasyon bağlamında tıp eğitimi gerekliliklerine ilişkin durum 

saptaması çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan raporlar (Özdeğerlendirme raporu, SWOT analizi 

raporu, geribildirim sonuçları), UTEAK geribildirimleri, her düzeyde paylaşılmış ve tartışılmıştır.   

- Sürece yönelik bilginin sağlanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi: Akreditasyon çalışmaları 

kapsamında, öğretim üyeleri, öğrenciler, idari çalışanlar, akademik ve idari birimler, akreditasyon 

sürecinden beklentiler, kuruma sağlayacağı faydalar, bireylerden beklentilerin yanı sıra, tüm süreç boyunca 

gelinen noktaya ilişkin düzenli olarak farklı bilgilendirme araçları/ortamları kullanılarak 

bilgilendirilmişlerdir (Web sitesi, USTAD programı, Selçuk Tıp Bulut online sekmeler, haber bülteni, sosyal 

medya grupları, görüş ve öneri kutuları, kurumsal e-posta ve kısa mesaj servisleri). Bu sürece ve bu bağlamda 

değişime yönelik görüş ve tepkilerin iletilmesine fırsat verilmiştir. Açık ve sürekli iletişim ve eğitici ve 

öğrencilerden alınan geribildirimler ve sürekli bilgilendirme, değişime/gelişime inancı sağlamak, katılımı 

özendirmek, süreç önünde var olan engelleri ortadan kaldırmak için önemli bir araç olarak kullanılmıştır. 

Şekil 1 Değişimin önündeki engeller ve aşama önerileri 

Kurum çalışanları, süreçte ortaya çıkan yeni gereklilikler, yeni rolleri ve sorumluklarına yönelik 

yeterliliklerinin arttırılması, eğitime ilişkin farklı yeterlilik alanlarında bilgilerinin güncellenmesi için farklı 

düzeylerde ve farklı alanlarda eğitimlerle desteklenmiştir. 

KATILIMIN/TEMSİLİYETİN SAĞLANMASI: 

SÜTF’de akreditasyon süreci ve  bu bağlamda değişim sürecinde;  öğretim üyelerinin, öğrencilerin ve 

idari çalışanların, planlama, yürütme ve değerlendirme çalışmalarına aktif olarak katılmalarını sağlanmıştır. 

Bu çalışma kapsamında eğitim programını geliştirme çalışmaları, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı 

çalıştaylar, toplantılar ve küçük grup çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Bu yolla, tüm paydaşların özellikle 

direnç gösteren grupların, konu ile ilgili çözümlerin parçası haline getirilmesi amaçlanmıştır.  Bu sürecin en 

önemli bileşeni ve itici gücü olan öğrencilerin temsiliyeti, kurulan Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğrenci Kurulu 

ile daha sistematik hale getirilmiş ve eğitim yönetimi örgütlenmesi içinde görünür hale getirilmiştir. 

SÜRECİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME; 

SÜTF’de program değerlendirme çalışmaları sürekli ve sistematik olarak ve program geliştirme 

çalışmalarının temel bir bileşeni olarak gerçekleştirilmektedir. 

-SÜTF’de sürdürülmekte olan program değerlendirme çalışmalarını yapılandırmak, sistematize etmek ve 

kurumsallaştırmak amacı ile “Program Değerlendirme ve Ölçme Kurulu (PDÖK)” kurulmuştur. Bu kurulun yapmış 
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olduğu çalışmalar doğrultusunda,  program değerlendirme bulguları ile programı geliştirici düzenlemeler ilgili 

anabilim dalları ile paylaşılmakta ve geliştirilebilecek alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. 

Sonuç olarak: Akreditasyon süreci SÜTF’de değişim ve gelişim kültürünün biçimlenmesinde önemli bir 

çıkış noktası olmuştur. Kurumların değişim yetkinliklerini sürekli kılabilmek için değişim 

yönetiminin,  kurumda çalışma başlığı olarak ele alınması değerli olacaktır. 

Keywords;Tıp Eğitimi, gelişim, değişim, yenilenme 
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GİRİŞ 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı, Harden tarafından geliştirilen tıp eğitimi 

değişimin çerçevesini oluşturan, öğrenci merkezli, problem çözmeye yönelik, entegrasyonu sağlanmış, 

topluma dayalı, seçmelilerin yer aldığı, sistematik bir eğitim modeli (SPICES modeli) özelliği göstermektedir. 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı modeli ilk üç yılda sistemler zemininde entegre edilmiş 

(yatay entegre), temel ve klinik bilimlerin Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) aracılığı ile ilişkilendirildiği 

(dikey entegre), ayrıca topluma yönelik eğitim hedeflerine sıkça yer veren öğrenci merkezli bir programa 

sahiptir. Dönem IV ve V, staj yıllarında ise temel bilimlerin daha az klinik bilimlerin ise ağırlıkta olduğu yatay 

ve dikey entegrasyon bulunmaktadır. 

Fakültemizde yürütülen öğrenci merkezli uygulamalar, 

Dönem 1:  Toplumsal Duyarlık projeleri, Probleme Dayalı Öğrenim Uygulamaları 

Dönem 2:  Özel Çalışma Modülü, Makale saati uygulaması,  Probleme Dayalı Öğrenim Uygulamaları 

Dönem 3:  Seçmeli Staj, Araştırma bloğu 

Dönem 4: Klinik Özel Çalışma Modülleri yer almaktadır. Bu uygulamaların Fakültemizde uygulanış 

biçimleri aşağıda açıklanmıştır. 

  

ÖĞRENCİ MERKEZLİ UYGULAMALAR 

Toplumsal Duyarlılık Projeleri 

Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) temel olarak, öğrencilerin üniversiteye ve topluma aidiyet 

duygularının arttırılması, farklı sosyal ortamlarda bulunmaları, içinde yaşadıkları topluma olumlu katkılar 

yapmanın aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğu bilincinin aşılanması, topluma katkıda 

bulunabilmek için organize olmayı becerebilen bir ekip çalışması içinde yer almalarını sağlayan 

uygulamalardır. İlk kez 2005-2006 eğitim döneminde gönüllü öğrenciler ile başlanan uygulamalar, 2012-
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2013 eğitim yılından itibaren kredili olarak tüm öğrencilerin katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Dönem I eğitim programında, öğretim üyesi danışmanlığında küçük grup etkinlikleri olarak (5-25 öğrenci 

arasında) devam ettirilen uygulamalarda her yıl ortalama 25 proje açılmaktadır (Ek-1). Öğrenciler amaç, 

hedefleri, sorumlu öğretim üyesi bildirilen bu projelerden kendi belirlediği bir projeye yıl boyu (kasım ayı 

ile Nisan ayları arasında) devam etmektedir. Eğitim programında projeler için ayrılan ders saati yaklaşık 28 

saattir. Öğrenciler yıl içinde yürüttükleri çalışmaları yıl sonunda yapılan ve tüm fakülteye açık 

yapılan  “Akdeniz Tıp Öğrenci Günleri”nde sunulmaktadır. Projeler yapılandırılmış bir form ile 

değerlendirilmekte ve toplumsal duyarlılık projelerinin yıl içi puanına katkısı %2 olacak şekilde uygulamalar 

devam etmektedir.   

Özel Çalışma Modülleri 

Dönem II, eğitim programının içinde yer alan Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM), öğrencilere seçmeli 

olanağı tanıyarak istedikleri bir alanda konunun uzmanı öğretim üyesi ile derinlemesine çalışma olanağı 

sağlayan uygulamalardır (Ek-2). Her bir grubun en az bir danışman öğretim üyesi vardır ve bazı ÖÇM’ler 

multidisipliner olabilmektedir. 5-25 öğrenci arasında öğrenci ile yıl boyu yürütülen küçük grup 

etkinlikleridir. Öğretim üyesi tarafından açılan ÖÇM konuları (amaç ve hedefler ile birlikte) öğrencilere 

duyurulmakta, daha sonra, öğrenciler ilgili duydukları ÖÇM konusunu seçerek ilgili koordinatörlüğe tercihini 

bildirmektedir. ÖÇM çalışmaları yıl sonunda yapılan “Akdeniz Tıp Öğrenci Günleri”nde sunulmaktadır. 

ÖÇM’ler yapılandırılmış bir form ile değerlendirilmekte ve yıl içi puanına katkısı %5 olacak şekilde 

uygulamalar devam etmektedir.   

Probleme Dayalı Öğrenim 

Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) fakültemizde 2002-2003 eğitim-öğretim döneminden bu yana Dönem 

I ve II’de bir eğitim yönlendiricisi ve 10-12 öğrenciden oluşan küçük bir grup ile bir haftalık modül şeklinde 

uygulanmaktadır. Bir senaryo temelinde saptanan sağlık sorununu çözümlemesi temeline dayanmaktadır. 

Senaryo toplumsal, biyolojik, davranışsal ve etik hedefleri kapsayacak şekilde, gerçeğe uygun kolay 

anlaşılabilir bir klinik olguyu içermektedir. Eğitim programımızda Dönem I de üç, Dönem II’de dört olmak 

üzere yedi PDÖ modülü yapılmaktadır. PDÖ modül haftasında, üç PDÖ oturumu, alan çalışmaları, konu ile 

ilgili uygulamalar ve bağımsız çalışma saatleri bulunmaktadır. Klinik öncesi eğitimde %10’luk bir alan 

kapsamakta, yıl içi başarı notuna %15 oranında etki etmektedir. 

Makale Saati 

Dönem II eğitim programında yer alan uygulama ile küçük gruplarda (10-12 öğrenci) bir öğretim üyesi 

eşliğinde, bir araştırma makalesi tartışılmaktadır. Makalede yer alan olgu, öğrencilerin PDÖ uygulamasında 

yer alan senaryodaki olgu ile benzer seçilmektedir. Makale saati, PDÖ modülünün hemen ardından 



 

66 Tıp Eğitiminde İyi Uygulamalar Sempozyumu 2015 

yapılmakta, öğrencilerin bilimsel araştırma, literatüre ulaşma ve değerlendirme becerilerini geliştirmeyi 

hedeflemektedir.  Yıl içinde 3 farklı Makale Saati modülü yer almakta, her modülde ikişer saatten 3 oturuma 

yer verilmektedir.  

Seçmeli staj (Gönüllü Araştırma Bloğu) 

Dönem III programında 2015-2016 eğitim öğretim döneminde ilk kez uygulanmaya başlanacak olan 

uygulama ile, anabilim dalları tarafından açılan seçmeli derslerden, öğrencilerin istekleri doğrultusunda 

tercih ettikleri alanda çalışmaları amaçlanmaktadır. Seçmeli programlardan birisi, temel epidemiyoloji ve 

istatistik olacaktır. Bu seçmeliye başvuracak olan öğrencilerin yıl içinde devam eden bir bilimsel araştırma 

projesine dahil olması ve projede gözlemci olarak görev alması planlanmaktadır. Projede görev alan 

öğrencilerin, Fakültemizde her yıl Mayıs ayında yapılan AKDÜBAT öğrenci kongresinde, dahil oldukları 

projeleri sunmaları amaçlanmaktadır. Bu uygulama, ilk kez 2009- 2010 eğitim-öğretim yılında pilot 

uygulama olarak başlatılan Dönem III’de 3-4 öğrencinin yer aldığı, bir eğitici rehberliğinde yürütülen bilimsel 

araştırmaların yapıldığı gönüllü araştırma bloğunun genişletilmiş ve iyileştirilmiş bir hali olarak programa 

eklenmiştir. Konu ile ilgili olarakta (öğrenci, proje eşleşmesinin sağlanması, projelerin takibi, eğitimin 

planlanması gibi)  Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü kurulmuş ve üç öğretim üyesi koordinatör olarak 

görevlendirilmiştir. 

Klinik Özel Çalışma Modülleri 

Dönem IV, eğitim programının içinde yer alan Klinik Özel Çalışma Modülleri (KÖÇM), öğrencilerin 

klinik ile ilgili seçtikleri bir alanda öğretim üyesi eşliğinde derinlemesine çalışma olanağı sağlayan 

uygulamalardır. Uygulama Dönem IV programında bir hafta blok olarak yer almaktadır. Öğretim üyeleri 

tarafından açılan KÖÇM konularından öğrenciler tercih ettikleri alana, ilgili koordinatör tarafından 

yerleştirilerek bir hafta boyunca sorumlu öğretim üyesi ile birlikte çalışma olanağı bulmaktadır. KÖÇM’ler 

yapılandırılmış formlarla değerlendirilmektedir. 

Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme 

Eğitim programımız içinde son üç yıldır, kalabalık gruplarda uygulanan öğrenci merkezli Takım 

Çalışmasına Dayalı Öğrenim eğitim yöntemine yer verilmektedir. Dönem 4 Tıp Tarihi ve Etik, Dönem 5 

Dermatoloji,  Nöroloji stajında yer alan derslerinin bir kısmı takım çalışmasına dayalı öğrenme yöntemiyle 

verilmektedir. 

Ek-1: (Toplumsal Duyarlılık Projeleri örnekleri) 

1.      Gönüllü abilik-ablalık  

2.      Meme kanserinde erken tanı yaşam kurtarır 
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3.      Cinsel sağlık eğitimi 

4.      Kırsal kesimde kan grubu, diyabet ve hipertansiyon konusunda bilgilendirme 

5.      Kanser hastalarına sosyal destek 

6.      Sanatçı doktorlar 

7.      Yaşlılara sosyal destek 

8.      Bir ilköğretim okuluna destek 

9.      Ağaçlandırma 

10.  Sokak hayvanlarına katkı 

11.  Organ nakli ve organ bağışına duyarlılık 

12.  İlk yardım konusunda halkın bilinçlendirilmesi 

13.  Kullanılmayan ilaçların toplanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması: 

14.  Lösemili çocuklarla iletişim 

15.  Oyuncak Kütüphanesi 

 

Ek -2 (Özel Çalışma Modülleri örnekleri) 

·         Lazerin Tıpta Kullanımı 

·         Down sendromu ve bu hastalığın önlenmesi 

·         Temel Fotoğrafçılık Bilgileri ve Fotoğrafın Tıpta Kullanımı 

·         Korkularımız ve nedenleri 

·         Yürüme analizi 

·         Radyolojik anatomi 

·         Dövme, piercing gibi deri süslem 

·         leri 

·         Toraks vasküler kesitsel anatomisi ve  konjenital vasküler anomaliler 
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·         Ağrıda opioid kullanımı 

·         Etkin bir sunum hazırlama 

·         Transplantasyon immünolojisi 

·         7-13 yaş çocuk hastaların tıbbi kararlara katılımı 

·         Horlama anatomisi 

·         Doktorlar nasıl düşünür? 

·         Birinci basamak sağlık hizmetinde çalışan hekimlerin KOAH 

ve astım hastalarına bakışı 

·         İnternette sağlık bilgisinin güvenirliği 

·         Adenovirüslerin kanser gen tedavisindeki önemi hakkındaki 

bilgilerin derlenmesi ve kanser hücrelerine Adenovirüs aracılı gen 

aktarımı çalışması 

·         Kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım 

·         Stres ve hobi 

·         Çocuk kalbi 

·         Obezite ve diyabet 

·         Tuzak nöropatiler 

·         Mesleksel beceri uygulaması 

Keywords; Öğrenci Merkezli Uygulamalar, Küçük Grup Eğitim Uygulamaları 



 

69 Tıp Eğitiminde İyi Uygulamalar Sempozyumu 2015 

ONDOKUZ MAYIS U NI VERSI TESI  TIP FAKU LTESI  SEÇMELI  

DERSLERI N YAPILANDIRILMASI: U ÇU NCU  SINIF O RNEG I  

Rahman Yavuz 
rahman.yavuz@omu.edu.tr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Akan Karakuş 
akanqk@yahoo.com, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Özlem Mıdık 
dromidik@gmail.com, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Mustafa Yasin Selçuk 
yasin.selcuk@omu.edu.tr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Cafer Polat 
caferpolat@omu.edu.tr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kemal Balcı 
kemalbalcidr@yahoo.com, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Ahmet Tevfik Sünter 
asunter@omu.edu.tr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Süleyman Kaplan 
skaplan@omu.edu.t, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

AMAÇ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜ-TF) mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı 

kapsamında üçüncü sınıf seçmeli derslerin yapılandırılmasını anlatmayı amaçladık. 

YÖNTEM 

OMÜ-TF, ‘Tıp Doktorluğu Programı’ birbirini tamamlayan dört süreç ve her biri bir ders yılını kapsayan 

toplam altı sınıftan oluşur. Birinci ve ikinci süreçlerde (Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar) ‘Probleme Dayalı 

Öğrenim’ (PDO  ), bir eğitim modeli olarak sürecin bir parçasıdır. Sınıf I-V programları her sınıf için değişen 

sayı ve sürede “blok”lardan, Sınıf VI (aile hekimliği yılı = intörnlük) ise değişen sayı ve sürede “staj”lardan 

oluşur. Seçmeli dersler aralıklı tasarım yöntemi ile blok şeklinde yapılandırılmış olup, programın doğal bir 

parçasıdır. Her bir blok başkan, başkan yardımcısı ve blok kurulu üyelerinden oluşmakta, ilgili blok programı 

3. sınıf seçmeli blok koordinatörü ve ilgili blok kurulları ile birlikte yürütülmektedir. 
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Tablo 1. Seçmeli blokların yapılandırılmasında strateji, yöntem, teknik ve ölçme-değerlendirme 

Öğretme stratejisi Öğretme yöntemleri Öğretme teknikleri Ölçme ve değerlendirme 

Sunuş 
Buluş 
Araştırma-inceleme 

Anlatma 
Küçük grup çalışması 
Takım çalışmasına dayalı 

öğrenme 
Bireysel çalışma 
Grup çalışması 
Panel 
Tartışma 
Örnek olay 

Slayt 
Beyin fırtınası 
Soru-cevap 
Grup çalışması 
  

Çoktan seçmeli sınav 
Ödev 
Proje ve performans 

değerlendirme 

  

Tablo 2. Üçüncü sınıf seçmeli blokları 

1.      Yarıyıl 2.      Yarıyıl 
Tıp Eğitimi (3 hafta) 
Tıpta İnsan Bilimleri (3 hafta) 
Kanıta Dayalı Tıp (3 hafta) 
Sağlıklı Yaşam Tarzı (3 hafta) 
Geriatri (3 hafta) 
Tıbbi Türkçe (3 hafta) 

Tıp Eğitimi (3 hafta) 
Tıpta İnsan Bilimleri (3 hafta) 
Kanıta Dayalı Tıp (3 hafta) 
Sağlıklı Yaşam Tarzı (3 hafta) 
Geriatri (3 hafta) 
Tıbbi İngilizce (3 hafta) 

 

Tablo 3. Üçüncü sınıf seçmeli blok programları amaç ve öğrenme çıktıları 
Seçmeli blok Amaç Öğrenme çıktıları 

Tıpta İnsan Bilimleri Tıpta insan bilimlerinin tıbbi etik ve 

deontoloji, tıbbi sosyoloji, tıp tarihi ve 

tıbbi felsefe bileşenleri verilerek, insani 

bilimlerin tıbbi bilimler ile birliktelikleri 

konusunda bilgi ve tutum kazanılması 

-Antik çağ, eski uygarlıklar, Türk-İslam medeniyetleri, 

Avrupa ve Osmanlı dönemlerinde tıp tarihine katkı yapmış 

önemli hekim bilim insanlarını, tıbbi olayları, buluşları 

söyleyerek günümüz çağdaş tıp yaklaşımı ile ilişkilendirir 
-Sosyolojik bakış açısı ile sağlık ve hastalık kavramlarını 

tanımlar 
-Sağlık sosyolojisi yönüyle sağlık ve hastalık deneyimleri, 

toplumsal cinsiyet, medikalizasyon kavramlarına açıklık 

getirir 
-Tıp etiğinin ilkesel özelliklerini açıklar 
-Hekimlerin hasta ve diğer meslektaşları ile olan 

ilişkilerinde etik ve deontolojik sorunları ifade eder 
-Organ nakli ile ilgili etik sorunları ilişkilendirir 
-Tıbbi felsefede temel kavramları ve problemleri hatırlar 

Tıp Eğitimi Sağlık savunuculuğu ve sağlık hizmeti 

sunumunda etik ve profesyonel 

değerleri dikkate alarak, bir ekip üyesi, 

rol model, lider özellikleri ile sağlık 

danışmanlığı yapan, bilimsel, iletişimci 

yetkin ve yeterli hekim olma 

- Tarihi gelişim süreci boyunca tıp eğitiminde 

yaşanan gelişim ve değişimin önemini belirtir 
-Nitelikli tıp eğitiminin özelliklerini söyler 
-Eğitim etkinliğinin amaç ve hedeflerini yazarak gösterir 
-İletişimde temel kavramları ifade eder 
-Beden dilini nasıl etkin kullanabileceğini hatırlar 
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konularında bilgi, beceri ve tutum 

kazanılması 
  

-Hekimlerin hasta, hasta yakınları ve diğer meslektaşları ile 

olan ilişkilerinde etik konuları ilişkilendirir 
-Sağlık hizmet sunumunda ekip çalışması ve liderliğin 

önemini belirler 
-Sağlık kurumları yönetiminde temel ilkeleri ifade eder 
-Bilimsel araştırmaların önemini açıklar 
-Etkili sunum yapmayı örnek vererek gösterir 
-Sağlığın korunması ve geliştirimesinde kanıta dayalı tıp 

uygulamalarının önemini ifade eder 
Kanıta Dayalı Tıp ‘Kanıta Dayalı Tıp’ ve ilişkili temel 

kavramlar ve ‘Kanıta Dayalı Tıp’ 

uygulamalarının farklı disiplinlerde nasıl 

uygulandıkları hakkında bilgi, beceri ve 

tutum kazanılması 

-Kanıta dayalı tıbbın temel ilkelerini ve  önemini  ifade eder 
-Klinik bir problemi yanıtlanabilir soru formatına 

dönüştürmeyi yazarak gösterir 
-Klinik problemin cevabına ulaşabilecek en güncel 

kanıtlara ulaşma yollarını belirler 
-Epidemiyolojik çalışmaların  temel kavramlarını ve 

önemini açıklar 
-Kanıt sağlayıcı çalışmaların kısıtlılıklarını belirler 
-Toplumda sık görülen hastalıklarda kanıta dayalı 

uygulamaları açıklar 
Geriatri Yaşlanmanın temel ilkeleri, geriatrik 

döneme ilişkin sık görülen 
hastalık, durum ve semptomlar, etik 

ve sosyolojik açıdan geriatrik döneme 

özgü sorunlar hakkında bilgi ve tutum 

kazanılması 

-Geriatri ile ilgili temel kavramları açıklar 
-Geriatri dönemde bakımın ilkelerini yorumlar 
-Yaşlanmanın biyolojik oluşum sürecini sağlıklı yaşlanma 

ile ilişkilendirir 
-Geriatrik döneme özgü ruhsal, fiziksel, etik ve sosyolojik 

sorunları ve çözüm yollarını belirtir 

Sağlıklı Yaşam Tarzı Sağlıklı yaşam tarzı geliştirmenin 

öneminin kavranması, yaşam tarzı 

değişikliklerinin kapsamı ve uygulama 

yolları hakkında bilgi ve tutum 

kazanılması 

-Kardiyovasküler hastalıklar ile ilgili sağlıklı yaşam tarzı 

değişikliklerini ilişkilendirir 
-Sigara-alkol ve madde kullanım bozuklukları ile yaşam 

tarzı önerilerini ilişkilendirir 
-Çocukluk çağı ve gebelik döneminde fizik aktivite ve 

sağlıklı beslenmenin ilkelerini hatırlar 
-Önlenebilen veya tedavi edilebilen hastalıklarda yaşam 

tarzı değişikliklerinin neler olduğunu yorumlar 
-Çocukluk çağında sağlıklı beslenme örneklerini yazarak 

gösterir 

Tıbbi Türkçe Yabancı uyruklu öğrencilerin klinik 

ortamda ‘’Tıbbi Türkçe’’ yi kulllanma 

becerilerini geliştirmek 

-Türkçe dilinin temel özelliklerini ana hatlarıyla belirtir 
-Disiplinlere göre tıbbi terminolojiyi kullanır 
-Tıp disiplini ile ilgili Türkçe bilimsel içerikli yazılardan 

anlamlı özetini yazarak gösterir 

Tıbbi İngilizce İngilizce dilinde bilimsel içerikli yazıları 

anlamlandırma ve 

değerlendirme,akademik anlamda 

sunum yapma, resmi belge düzenleme 

konularında bilgi ve beceri ve 

kazanılması 

-İngilizce dilinde sık yapılan imla, telaffuz ve gramer 

hatalarını tanımlar 
-Klinik alanlarda İngilizce dilini kullanır 
-Akademik anlamda İngilizce dilinde resmi belge 

hazırlamayı yazarak gösterir 
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-Uluslararası bir kongrede İngilizce dilinde sunum yapmayı 

gösterir 
-İngilizce dilinde yazılmış makaleni anlamlı özetini yazarak 

gösterir 
-İngilizce dilinde yazılmış makalenin kritik 

değerlendirmesini yazarak gösterir 

  

SONUÇ 

Seçmeli blok programları öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Öğrencilerin geribildirimleri 

doğrultusunda program değerlendirilmekte ve de geliştirilmektedir. 

Keywords; Mezuniyet öncesi tıp eğitimi, seçmeli dersler 
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GİRİŞ 

Sağlık hizmetlerinde son 50 yıl önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. Sağlık alanındaki bilgi 

yükünün katlanarak artması, teknolojiye dayalı uygulamaların çoğalması, bilginin ulaşılabilirliği ve paylaşım 

olanaklarının yaygınlaşması, sağlık alanındaki profesyonel değerlerin yeniden tanımlanması, hasta haklarına 

vurgunun artması gibi değişen ve gelişen durumlar hem sağlık hizmet sunumunu ve hem de sağlık alanındaki 

eğitimleri etkilemiştir. Tüm bunların sonunda yeterliğe dayalı bir eğitim anlayışı ile eğitilen sağlık 

çalışanlarının sunduğu hasta odaklı bir hizmet sistemi tanımlanmaya başlamıştır. 

1999 yılında ABD’de yayınlanan “To Err is Human” başlıklı rapor ABD’de tıbbi hatalarla ilgili sarsıcı 

rakamları ortaya koymuş, ardından yapılan çalışmalar bu zararlanmaların bireysel hatalar değil sistemde 

üretilen hatalardan oluştuğu sonucuna ulaşmıştır. Kanada, ABD, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerin 

önderliğinde Dünya Sağlık Örgütü’nün de öncelikli çalışma alanları arasında belirlediği “hasta güvenliği” ve 

“ekip çalışması” kavramları hızla gündem olmuştur. Yürütülen projeler ve yapılan çalışmalar sonrasında 

sağlık hizmet sunumunda hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanabilmesi ve hizmet niteliğinin artması için 

sağlık alanındaki farklı meslek gruplarından çalışanların işbirliğinin gerekliliği vurgulanmıştır. Bunun 

sağlanabilmesi için sağlık çalışanlarının eğitiminde, çalışma ortamlarına benzer durumları sağlayacak yeni 

eğitim programları ve yöntemlerinin kullanılması önerilmiştir. 

Bu çağdaş yaklaşımları Hacettepe Üniversitesi’nin sağlık alanında eğitim veren fakülte ve 

yüksekokullarında uygulayabilmek için 2010 yılından başlayarak bir proje ekibi çalışmalarını 
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sürdürmektedir. Bu eğitimlerin verilebileceği simülasyon ortamlarının yaratılması ve eğitim programlarının 

geliştirilmesi temel hedef olarak belirlenmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programında Bologna Süreci kapsamında yapılan program 

değerlendirme çalışmaları sonunda her yıla ait programın %25'inin seçmeli uygulamalardan oluşmasına 

karar verildi. Bu karar doğrultusunda ilk üç yıl programına her yarıyılda birer tane olmak üzere ikişer 

seçmeli ders kurulu eklendi. Klinik yıllarda da yine %25'i sağlayacak şekilde seçmeli stajlar oluşturuldu. İlk 

üç yıldaki seçmeli ders kurullarında öğrencilerin seçmesi için dörder dersten oluşan 3-4 ders paketi 

oluşturuldu. Bu kapsamda Dönem 3'ün ikinci yarıyılı sonunda yer alan seçmeli ders kuruluna da Hasta 

Güvenliği ve Mesleklerarası İşbirliği başlıklı 8 ders, iki paket halinde eklendi. Bu dersler Tıp Eğitimi ve 

Bilişimi AD koordinasyonunda ve yürütücülüğünde sağlık bilimleri alanındaki 8 farklı mesleği temsil 

etmektedir: Çocuk gelişimi, diş hekimliği, diyetisyenlik, eczacılık, hemşirelik, fizyoterapi, klinik psikoloji ve 

sağlık teknikerliği. Tıp Fakültesi öğrencileri bu meslek alanlarından dördünü seçerek bazı konuları ortak, 

bazı konuları ise seçtikleri bu alanlar özelinde öğrenecek, beceri ve tutum geliştireceklerdir. Bu dersler tüm 

dünyadaki örneklerinde olduğu gibi temel bilgilerin kuramsal aktarımı dışında, çoğunlukla deneyerek 

öğrenmenin gereği olan olgu tartışmaları, simülasyon uygulamaları ve çözümlemeler şeklinde 

gerçekleştirilecektir. 

PROGRAMIN AMACI VE HEDEFLERİ 

Programın amacı, tıp fakültesi öğrencilerinin hasta güvenliği ve mesleklerarası işbirliği konusunda 

bilgi sahibi olmaları, iş ortamında işbirliği gerektiren koşullarda kendi rol ve sorumluluklarına uygun tutum 

ve davranışı gösterebilmeleridir. Bu amaca ulaşabilmek için öğrenciler; hasta güvenliği kavramını 

tanımlayacaklar, hasta güvenliğine etki eden faktörleri sınıflandıracaklar, suçlama kültürü yerine hatalardan 

ders alabilme tutumunu geliştirecekler, hasta bakımı verenlerle etkili iletişim kuracaklar, hasta/aile/toplum 

odaklı bakım hizmetini tanımlayacaklar, sağlık bakım hizmeti içindeki rol ve sorumluluklarını 

tanımlayacaklar, ekip üyesi olabilme ve işbirliğine dayalı liderlik tutum ve davranışı geliştirecekler, 

mesleklerarası çatışma çözümünün ilkelerini uygulayacaklardır.  

PROGRAMIN TASARIMI 

 Öğrenciler ders kurulu içinde yer alan iki ders paketini seçtiklerinde Hasta Güvenliği ve Mesleklerarası 

İşbirliği derslerini alacaklardır. Her grup içinde 4 ders yer almaktadır. Her ders 16 saat olarak tasarlanmıştır. 

Bu dersleri seçen öğrencilerin bu ders kurulundaki toplam okul zamanı yükü 52 saattir. Bu yükün dağılımı: 

16 saat kuramsal ders, 4 saat panel, 4 saat küçük grup tartışması, 28 saat simülasyon uygulamaları 

şeklindedir.  
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DEĞERLENDİRME 

 Program başlangıcında ve bitiminde öğrencilere Mesleklerarası Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Ölçeği 

uygulanacaktır. Program süresince öğrenciler, küçük grup çalışmaları ve simülasyon uygulamaları sırasında 

biçimlendirici değerlendirme kapsamında refleksiyon yapacaklar, yürütücülerden ve akranlarından 

geribildirim alacaklardır. Programın sonunda yapılacak düzey belirleyici değerlendirme, çoktan seçmeli 

sorulardan oluşan bir test uygulaması ve hasta görüşmelerindeki performanslarının değerlendirilmesiyle 

gerçekleştirilecektir. 

SONUÇ: Hasta Güvenliği ve Mesleklerarası İşbirliği Seçmeli Dersleri, tıp eğitimi programlarının 

geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sürecinde hem temsil ettiği seçmeli derslerin program içinde yıllara 

yayılmış ve %25 gibi bir oranda yer alıyor olmasına örnek oluştururken amacı ve içeriği ile de farklı meslek 

gruplarının birlikte program içinde yer alışına ve bunun uygulanabilirliğine de öncülük etmektedir. 

Keywords; seçmeli ders, hasta güvenliği, mesleklerarası işbirliği, standart hasta görüşmeleri 
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TIP EG I TI MI NDE PAYDAŞLARIN KATILIMI KOCAELI  TIP 

FAKU LTESI  O RNEG I  

N. Zafer Utkan 
zaferutkan@yahoo.com, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dilek Bayramgürler 
dbayramgurler@yahoo.com, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hüsnü Efendi 
husnuefendi@gmail.com, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İlknur Başyiğit 
ilknur.basyigit@gmail.com, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Levent Altıntaş 
leventaltintas@gmail.com, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

GİRİŞ 

Tıp Fakültelerinde eğitim amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında paydaş katılımının ve katkısının 

sağlanmasına yönelik birçok farklı uygulama örneği olduğu görülmektedir.   

Eğitim ile ilgili amaç ve hedeflerin ilgili tüm geniş katılımıyla tanımlanmış olması beklenir. 

Söz konusu katılımcılar, fakültenin yönetimi, eğitim ile ilgili kurulları, öğretim üyeleri ve öğrencileri 

gibi iç paydaşlar olduğu gibi eğitime dolaylı ya da doğrudan destek veren ya da etkilenen dış paydaşlarda 

olmalıdır. 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi amaç ve hedefleri belirlenirken öğrenciler, öğretim üyeleri, 

araştırma görevlileri ve idari personelin katılımıyla, stratejik plan toplantıları yapılmış ve bu toplantılara iç 

ve dış paydaşlarımız davet edilerek görüşlerinden yararlanılmıştır. 

Bu çalışmanın eğitim üzerine olumlu etkilerinin gözlemlenmesi üzerine 2009 yılından itibaren her yıl 

Mayıs ayında gerçekleştirilen “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı” olarak sürdürülmesine karar 

verilmiştir. Bu tarihten itibaren aralıksız olarak sürdürülmektedir. 

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi çalıştaylarının amacı, eğitimin tüm 

taraflarının bir araya gelerek eğitimde sürekli gelişime yön vermeleridir.   Çalıştaylara tüm paydaşların 

katkısı ve katılımı teşvik edilmektedir. 
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Öğrenciler,  öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, fakültemiz mezunu pratisyen hekimler ve araştırma 

görevlileri, Mezunlar Derneğimizin temsilcileri, Fakültemizde faaliyet gösteren tüm öğrenci 

organizasyonları, Diğer Sağlık Fakülte ve Yüksek okullarının temsilcileri, Sağlık Müdürlüğü ve Tabipler odası 

temsilcileri ve eğitimimize katkı sağlayan  Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi ile fabrika 

hekimleri çalıştaylarımıza davet edilmekte ve düzenli olarak katılmaktadırlar. 

Diğer Tıp Fakültelerinden Tıp Eğitimi uzmanları ve konunun deneyimleri akademisyenleri davet 

edilerek değerli katkılar alınmaktadır. Çalıştaylar çoğunlukla daha önceden belirlenmiş olan bir tema 

çerçevesinde yapılandırılmaktadır. 

Çalıştaylar öncesinde hazırlık dönemi sürecinde oluşturulan çalışma grupları çalıştay sunumları için 

hazırlık yapmaktadır. Tüm Çalıştaylarda yer alan oturumlar, Tıp Eğitimi öğrenci Grubu ve öğrenci 

Temsilcilerinin raporlarının sunulması ve görüşlerinin bildirilmesi, Eğitim Koordinatörlerinin sunumları ve 

Program Değerlendirme ve Geliştirime Komisyonun Sunumlarıdır. Bu sunumların ardından katılımcıların 

değerlendirme görüşlerinin alınmasına özen gösterilmektedir. 

Temalı Çalıştaylar öncesinde ve sürecinde çalışma gruplarının konu ile ilgili ayrıntılı çalışma 

yapmasına olanak sağlanmaktadır. 

Örneğin ilk çalıştayda Kocaeli Tıp Fakültesi mezunu bir hekim nasıl olmalıdır?” sorusu sorularak küçük 

gruplarla uzun sürede tartışılması sağlanmış ve mezuniyet öncesi tıp eğitiminin amaç ve hedefleri bu şekilde 

güncellenmiştir. 

Fakültemizde tıp eğitimi Mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından yürütülmektedir. 

Öğrenci temsilcilerimiz Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu’nun; doğal üyeleridir.  Stratejik planlama 

toplantıları, Tıp eğitimi çalıştayları,  öğrenci kongreleri ve akademik kurullarda alınan kararlar, Mezuniyet 

Öncesi Eğitim Komisyonu’nda, öğrenci temsilcilerinin de bulunduğu toplantılarda, öğrenci geribildirimleri 

de göz önüne alınarak tartışılmaktadır. Alınan kararlar ve görüşler Dekanlık ve fakülte yönetim kuruluna bir 

rapor olarak iletilmektedir. 

SONUÇ 

Sekiz yıldır düzenlenmekte olan mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayları, fakültemizin kurum 

kültürünü  son derece olumlu şekilde etkilemektedir. 

Bu çalışmaların bir bütün olarak en fazla faydasının olduğu alanların aşağıda ye alan konularda olduğu 

düşünülmektedir. 

·         Öğrenci – öğretim üyesi iletişimin üst düzeyde gerçekleşmesi 
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·         Olumlu ve yapıcı bir geribildirim verme kültürünün oluşması 

·         Eğitim süreçleri ve yönetimi ile ilgili farkındalığın ve etkinliğinin artması 

·         Eğitimde sürekli gelişme isteğinin artması 

2015 yılı çalıştayının ana teması eğitimde sürdürülebilir gelişme olarak belirlenmiştir. Bu çalıştayın 

sonucunda alınan kararlar ışığında çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bu amaçla oluşturulması planlanan Eğitimde Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü yapılandırılarak 

çalışmalarına başlamıştır. Eğitimde belirlenen stratejik gelişim hedeflerine yönelik çalışmaların takibi ve 

değerlendirmesi bu koordinatörlük tarafından yürütülecektir. 

Tıp Eğitimi öğrenci grubu ile koordineli bir şekilde çalışmak üzere Mezuniyet Öncesi Tıp 

Eğitimi öğrenci Komisyonu oluşturulmuştur. 

Keywords; Amaç, Hedefler, Paydaş katılımı 
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DOKUZ EYLU L U NI VERSI TESI  TIP FAKU LTESI  I YI  UYGULAMA 

O RNEKLERI  

Berna Musal 
berna.musal@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  

Bu metinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde program değerlendirme sistemi ve program 

değerlendirme sonuçlarının paylaşım ve kullanımına ilişkin iyi uygulama örneğine ilişkin kısa bilginin yanı 

sıra Fakültedeki mezuniyet öncesi tıp eğitimine ilişkin olumlu gelişmeleri yansıtan bazı örnek uygulamalar 

kısaca özetlenmiştir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 2005 yılından itibaren her 

yıl program değerlendirme çalışmaları bir plan dâhilinde, zaman çizelgesine uygun olarak gerçekleştirilerek 

rapora dönüştürülmektedir.  CIPP, Logic Model ve Kirkpatrick’in değerlendirme modelleri göz önüne 

alınarak Fakülteye özgü bir değerlendirme modeli oluşturulmuştur. Eğitim programının öğrenciler ve 

mezunlar üzerindeki etkileri nelerdir, eğitim programının eğiticiler üzerindeki etkileri nasıldır ve eğitim 

programı planlandığı gibi uygulanıyor mu şeklindeki üç temel program değerlendirme sorusu ve alt sorulara 

yanıt verecek şekilde belirlenen, farklı nicel ve nitel yöntemler kullanılarak elde edilen bulgular süreç içinde 

ilgili eğitim kurullarıyla paylaşılmakta ve akademik yılsonunda hazırlanan program değerlendirme raporu 

LİDEK/akademik kurulda ve Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulunda paylaşılarak, Dekanlığa sunularak 

değerlendirilmektedir. Ayrıca eğitim bloklarına ilişkin sözlü ve yazılı eğitici, öğrenci geri bildirimleri, eğitim 

etkinliklerine ilişkin gözlemler ve deneyimler ile sınav sonuçları değerlendirilerek blok başkanları 

tarafından hazırlanan blok sonu değerlendirme raporları ilgili dönem kurulları ve Dekanlığa sunularak 

tartışılmakta ve bir sonraki yıla ilişkin yapılması gereken değişiklikler kararlaştırılmaktadır. 

Program değerlendirme bulguları ışığında müfredata, blok yapılarına ilişkin düzenlemeler, sunumlar 

ve uygulamaların içeriği, yöntemi ile haftalık programlarda değişiklikler ve düzenlemeler, kütüphanenin 

fiziksel koşulları, öğrenme kaynakları ve alt yapı koşullarında iyileştirmeler, öğrenci danışmanlık sisteminde 

düzenlemeler, özellikle öğrencilerin isteği doğrultusunda başlatılan ve halen devam eden Fakülte web 

sitesinin güncellenmesi gibi uygulamalar yaşama geçirilmiştir. 

Program değerlendirme çalışmaları dışında; 

Fakültede artan öğrenci sayılarına rağmen ilk üç yılda Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ), klinik yıllarda 

Taska Dayalı Öğrenim (TDÖ) gibi öğrenci merkezli aktif öğrenme yöntemlerinin devamlılığının sağlanması, 
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Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda görevlendirilen bir bilişim uzmanı desteği ile müfredat yazılımının 

gerçekleştirilmesi ve yazılım kullanılarak müfredatın ulusal ÇEP’le karşılaştırmalarının yapılması, 

Eğitim ve değerlendirmede bilişim teknolojilerinin kullanılması  (Öğrencilerin öykü alma, fizik 

bakı,  klinik karar verme,  uygulama, girişimsel vb. klinik becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi 

amacıyla kullanımı planlanan ve 2014-15 akademik yılında bazı klinik blokların Nesnel Örgün Klinik 

Sınavlarında kullanılmaya başlanan ve preklinik yıllarda da kullanımına yönelik çalışmalar başlatılan Klinik 

Eğitim ve Değerlendirme Laboratuvarı, bilgisayar tabanlı değerlendirmeler, Dönem 3 programının 

sonundaki sentez bloklarında, PDÖ konusunda yetkinleşen öğrencilerin bilişim teknolojilerini de kullanarak 

kendilerinin yönlendirebilecekleri öğrenci merkezli ve ilk üç dönemde uygulanan yüz yüze, eğitim 

yönlendiricisi katılımlı PDÖ oturumlarına alternatif olmayan, PDÖ ve TDÖ programları arasında bir geçiş 

modeli olarak planlanan e-PDÖ uygulamaları vb), 

Eğitici gelişim programlarının gereksinimlere göre güncellenerek ve çeşitlendirilerek PDÖ, TDÖ, 

kavram haritaları, sunum yöntemleri, ölçme değerlendirme kursları vb başlıkları altında devamlılığının 

sağlanması, 

Eğitim insan gücüne destek sağlanması, bilişim alanında özelleşmiş teknik personel ve öğretim 

elemanı sağlanması, 

Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının planlama, uygulama, değerlendirme ve güncelleme süreçlerine 

öğrenci katılımının sağlanması ve eğitimin paydaşları arasında iletişim ve sistematik görüş alışverişi olanaklarının 

geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulunun 2012 yılından bu yana aktif çalışarak eğitim 

programının farklı bileşenleri ele alması, sorunlar ve çözüm önerileri geliştirilerek hazırladığı raporların 

Dekanlığa ve konu ile ilgili taraflara sunularak değerlendirilmesi gibi uygulamalar Fakültede mezuniyet öncesi 

tıp eğitimi programında gerçekleştirilen olumlu gelişmeler olarak değerlendirilmektedir. 

 Keywords; Program değerlendirme, PDÖ 
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ÇALIŞMA GRUPLARINDA 17 YILLIK DENEYI MI MI Z 
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Tolga R. Aydos 
tolgaaydos@yahoo.com, Başkent Üniversitesi 

Derya Aldemir 
aldemird@baskent.edu.tr, Başkent Üniversitesi 

Ş. Remzi Erdem 
rerdem@baskent.edu.tr, Başkent Üniversitesi 

İ. Haldun Müderrisoğlu 
haldunm@baskent.edu.tr, Başkent Üniversitesi 

 

Çalışma Grupları programımızın amacı, öğrencilerimizin bağımsız öğrenme becerilerini 

geliştirmelerine ek olarak; kendilerine bilim disiplini kazandırmaktır. Bunun için de bilimsel metodolojinin 

temel ilkelerini öğrenip uygulamalarına ek olarak yaptıkları çalışmayı yazılı ve sözlü sunma becerisi 

kazanmalarını amaçlayan bir etkinliktir. Eğitimde aktif katılımın değeri tartışmasızdır. Çalışma Grupları 

interaktif tıp eğitimi içinde öğrencinin aktif katılımı ile gerçekleşen uygulamalardan biri olması nedeniyle de 

ayrıca önem kazanmaktadır. 

Öğrencilerimiz tıp eğitimlerinin ilk üç yılında, her sene yaklaşık 50’şer saatlik programlarla 

konularında uzman danışman öğretim üyelerinin rehberliğinde söz konusu eğitsel etkinliğe katılırlar. 

Derleme hazırlamayı dönem I’de, deneysel çalışmanın basamaklarını dönem 2’de ve klinik araştırma 

basamaklarını ise dönem3’te uygulayarak öğrenirler. Böylece Dönem 4 öğrencisinin tek başına araştırma 

planlayabilir ve raporlayabilir hale gelmesi amaçlanmıştır. Her dönemin sonunda ise fakültemizde 

mezuniyet öncesi eğitimin başladığı 1998 yılından beri aralıksız olarak her sene Mayıs ayında düzenlenen 

Öğrenci Sempozyumu Çalışma Grupları Sunumlarında yazılı olarak hazırlanan araştırma projelerinin 

bulgularının sözlü sunumları yapılmaktadır. 

Söz konusu etkinliğin bir diğer geleneği ise açılış konferanslarıdır. Son yıllardaki davetli 

konuşmacılarımız Tablo 1’de sunulmaktadır: 

Tablo 1. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Sempozyumu Çalışma Grupları sunumlarında 

açılış konuşmalarını yapan davetli konuşmacılar ve konu başlıkları 

Davetli Konuşmacı Konuşma Başlığı 

Prof. Dr. Şevket Ruacan Bilimsel Araştırmada Etik 

Prof. Dr. Meral Özgüç Biyoetik 
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Prof. Dr. Cengiz Güleç Hekim Olmak 

Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay-Belen Bilim İnsanı ve Amoralizm 

Prof. Dr. İlber Ortaylı Modern Tıbbın Tarih Kaynakları 

Prof. Dr. Celal Şengör Türkiye’nin Batı Sahillerinde Bilimin Doğuşu 
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Davetli konuşmacılar ve konu başlıkları göz önünde bulundurulduğunda “Etik, bilim etiği, hekimlik 

ahlakı” gibi konuların öne çıktığı görülmektedir. Bu tema üzerinde çok durmamızın sebebi ise gelişme, 

kalkınma ve inovasyon için bilim ve teknolojinin elzem olmasıdır. Ancak gelişen teknolojinin ve inovasyonun 

bilimin doğasında bulunan etik, insani yaklaşım gibi değerleri hiçe sayması çok tehlikelidir. Fakültemizin 

misyonu; toplumsal, evrensel gereksinimler ve etik değerler çerçevesinde bilimsel araştırma nosyonu olan 

öncü hekimler yetiştirmektir. 

Bilginin çoğaldıkça paylaşılacağına olan kurumsal inancımız doğrultusunda diğer Tıp Fakültelerinin 

Bilimsel Araştırma Topluluklarında faaliyet gösteren öğrencilerin çalışmalarını sundukları  “Fakülteler arası 

Etkileşim Oturumlarını” gerçekleştirmekteyiz. Önceleri yalnızca Ankara’daki Tıp Fakültelerinden 

öğrencilerin katılımının gerçekleştiği bu oturumlara son yıllarda Adnan Menderes ve Kocaeli 

Üniversitelerinden de Tıp Fakültesi öğrencilerinin günü birlik katılımları da eklenmiştir. Böylece yarının 

meslektaşı olan öğrencilerin daha eğitim yaşamlarının başında birbirleri ile iletişim, paylaşım ve destek 

içinde olmalarına zemin sağlanmaktadır. Bu etkinlik çerçevesinde öğrencilerimizi yaptıkları çalışmaları daha 

ileri aşamalara taşıdıkları da gözlemlerimiz dahilindedir. Koordinatörlüğümüzün son beş yıllık verilerine 

göre çalışma grupları kapsamında hazırlanan projelerden; Yurtiçi 20 poster bildiri,  6 sözlü bildiri ve ulusal 

hakemli dergilerde yayınlanan 8 makale, uluslararası ise 4 poster bildiri ve SCI kapsamındaki dergilerde 

yayınlanan 4 makale gerçekleşmiştir. 

Her günün sonunda ise katılımcılar yorgunluklarını yine Fakültemiz öğrencilerinden oluşan "Shuffle" 

müzik gruplarının performanslarıyla gidermektedir. 

Sempozyumumuzun kapanış töreni öncesinde ise; sempozyum süresince tüm oturumlara katılarak 

çalışmaları değerlendiren Ankara’daki Tıp Fakültelerinin Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden 

oluşan Jürinin her dönem için değerlendirme sonuçları Dekanımız tarafından açıklanmakta ve 

öğrencilerimize sertifikaları verilmektedir. 

Sempozyumu takip eden ilk hafta içinde Koordinatörlüğümüz tarafından hem öğrencilerimize ve hem 

de danışman öğretim üyelerinin memnuniyet anketleri yapılarak elde edilen veriler doğrultusunda bir 
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sonraki sene planlanmaktadır. Bu şekilde, her sene yeni düzenlemeler yapılarak söz konusu etkinliğin 

dinamik yapısı sürdürülebilmektedir. 

Çalışma grupları işleyişi ve öğrenci raporları ile ilgili bilgiye http://tip.baskent.edu.tr/d/cg.php adresinden ulaşmak mümkündür. 

Keywords; Çalışma Grupları, Örnek Uygulama, Dinamik Yapı 

http://tip.baskent.edu.tr/d/cg.php
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YEDI TEPE U NI VERSI TESI  TIP FAKU LTESI ’NDE KLI NI K 
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İbrahim Çağatay Acuner 
cagatay.acuner@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 

Gülden Çelik 
gulden.yilmaz@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 

Yeşim Gürol 
yesimg@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 

Gülderen Yanıkkaya Demirel 
gulderen.ydemirel@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmunoloji AD 

Özlem Tanrıöver 
otanriover@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD 

Elif Çiğdem Kaspar 
ecaltunok@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 

Deniz Kıraç 
dyat@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD 

Serdar Özdemir 
serdar.ozdemir@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 

Sibel Temür 
stemur@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon AD 

Güldal İzbırak 
gizbirak@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 

Recep Erol Sezer 
erol.sezer@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 

Sina Ercan 
sercan@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD 

Ayşe Ayça Vitrinel 
avitrinel@gmail.com, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eski Dekanı 

 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim 2006-2007 öğretim yılında başlamış ilk mezunlar 2001-

2002 öğretim yılında 10 kişi olarak verilmiştir.  

Kuruluşundan bu yana Fakültemizden toplam 653 hekim mezun olmuştur. Halen 507 öğrencimiz 

bulunmaktadır. 
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Fakültemizde ilk üç yıl eğitimler 26 Ağustos Yerleşkesi’nde, Dönem 4, 5 ve 6’da klinik eğitimler; 

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi (Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama 

Merkezi), Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yeditepe Üniversitesi 

Hastanesi Bağdat Caddesi Polikliniği, Koşuyolu’nda bulunan Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi ve Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde yürütülmektedir. 

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi 2005 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Halen 37 branşta 

ayaktan ve yataklı tedavi hizmetleri sürdürülmektedir. Hastanenin 152 yatağı; 15 yetişkin yoğun bakım 

yatağı; 6 çocuk yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane odası, 1 doğum ünitesi; görüntüleme,  biyokimya, 

mikrobiyoloji, patoloji,  tıbbi genetik, immünoloji, kök hücre ve IVF laboratuvarları ile kan bankası 

bulunmaktadır. 

Sağlık ve eğitim hizmetleri YÜH yanında Bağdat Caddesi Polikliniği (2006), Balmumcu’da bulunan 

Göz Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi (2007) ve Koşuyolu’ndaki Genetik Hastalıklar Tanı 

Merkezi’nde aktif olarak devam etmektedir. 

Hastanemiz 2007’den bu yana JCI tarafından akredite edilmiş bulunmaktadır. 2014 yılında JCI 

tarafından üçüncü kez Akademik Tıp Merkezi Hastanelerine yönelik standartları da içine alacak şekilde 

akredite edilmiştir. A grubu hastane sınıfındadır ve SGK anlaşması Kardiyoloji, Kardiyovasküler 

Cerrahi,  Acil, Organ Nakli ve Onkoloji alanlarında bulunmaktadır. 

İnşaatı bitirilen 210 yataklı 2. Hastanemizin 2016 İlkbaharında hizmete girmesi beklenmektedir. 

Burada cerrahi onkoloji ağırlıklı olmak üzere tüm branşlarda poliklinik ve yataklı tedavi hizmetleri 

verilmesi planlanmaktadır. 

YÜTF ile SB EAH’leri arasındaki eğitim işbirliği Fakültenin kuruluş yıllarından bu yana (1999) 

değişik oranlarda devam etmektedir. Bu işbirliğinin amacı öğrencilere daha fazla sayıda ve çeşitlilikte 

hasta ile karşılaşma dolayısıyla daha çok pratik yapma ve farklı çalışma koşullarını görme imkanı 

sağlamaktır.    

Yürütülen işbirliği dinamik ve çok taraflı bir süreçtir. Önceleri sadece İl Sağlık Müdürlüğü ile bir 

protokol temelinde yapılandırılan işbirliği Kamu Hastaneleri Kurumu ve buna bağlı Birliklerin 

yapılandırılmasıyla bugün İstanbul Kamu Hastaneleri Birliği Bölge Genel Sekreterlikleri ile 

yürütülmektedir. Protokoller ilgili Sekreterlikler ve Rektörlüğümüz arasında yıllık olarak 

imzalanmaktadır. 
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Tablo’da 1, 2 ve 3’te içinde bulunduğumuz 2015-2016 öğretim yılında öğrencilerimizin staj ve 

rotasyonlarda gittikleri SBEAH’ler gösterilmektedir. Tablolarda yer almayan stajların tamamı kendi 

Hastanemizde ya da Fakültemizde yürütülmektedir. 

Tablo 1. 2015 - 2016 öğretim yılında Dönem 4’te dış kurum işbirliği ile yürütülen stajlar ve yerleri 

DÖNEM 4     

Branş Teorik Pratik 

İç Hastalıkları Yeditepe Ünv. Hastanesi Haydarpaşa Numune EAH 

Pediyatri Yeditepe Ünv. Hastanesi Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH 

Kadın Doğum Yeditepe Ünv. Hastanesi Ümraniye EAH 

Genel Cerrahi Yeditepe Ünv. Hastanesi Haydarpaşa Numune EAH 

Kardiyoloji Yeditepe Ünv. Hastanesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH 

Göğüs Cerrahisi Yeditepe Ünv. + 

Süreyyapaşa EAH 

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve 

Cerrahisi EAH 

Kalp ve Damar 

Cerrahisi 

Yeditepe Ünv. Hastanesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH 

 Tablo 2. Dönem 5’te 2015 - 2016 öğretim yılında dış kurum işbirliği ile yürütülen stajlar ve yerleri 

DÖNEM 5     

Branş Teorik Pratik 

FTR Yeditepe Ünv. Hastanesi + İMÜ Göztepe 

EAH 

İ. Medeniyet Ünv. Göztepe EAH 

Enfeksiyon Yeditepe Ünv. Hastanesi Haydarpaşa Numune 

EAH+YÜH 

Çocuk Cerrahisi Yeditepe Ünv. Hastanesi + İMÜ Göztepe 

EAH 

İ. Medeniyet Ünv. Göztepe EAH 

Nöroloji Yeditepe Ünv. Hastanesi + FSM EAH Fatih Sultan Mehmet EAH 

Psikiyatri Yeditepe Ünv. Hastanesi Erenköy Ruh ve Sinir Hast. EAH 

Radyasyon 

Onkolojisi 

Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH 
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Tablo 3. Dönem 6’da 2015-2016 öğretim yılında dış kurum işbirliği ile yürütülen stajlar ve yerleri 

DÖNEM 6     

Branş Teorik Pratik 

Kadın Doğum Yeditepe Ünv. Hastanesi  İ. Medeniyet Ünv. Göztepe EAH 

Psikiyatri Yeditepe Ünv. Hastanesi Erenköy Ruh ve Sinir Hast. EAH 

 

İşbirliğinin kapsamı branşlara göre farklılık göstermektedir. Dönem 4’te teorik derslerin ortaklaşa 

yürütüldüğü Göğüs Cerrahisi hariç tüm stajlarda teorik dersler Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından 

verilmekte öğrenciler sadece pratik için EAH’lere gitmektedir. 

Dönem 5’te yer alan 19 stajın 12’si YÜTF öğretim üyelerince kendi hastanemiz ya da kampüsümüzde 

yürütülmektedir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Çocuk Cerrahisi ve Nöroloji’de teorik dersler ortaklaşa 

verilmekte, Enfeksiyon Hastalıkları ve Psikiyatri stajlarında teorik dersler YÜTF öğretim üyelerince 

verilmekte bu anılan stajlarda ve Radyasyon Onkolojisinde pratikler dış eğitim kurumlarında 

gerçekleştirilmektedir. Dönem 5’te sadece Radyasyon Onkolojisi’nde hem teorik hem de pratik dersler dış 

eğitim kurumunda gerçekleştirilmektedir. Ölçme değerlendirme Radyasyon Onkolojisi dışında ortaklaşa ya 

da tamamen YÜTF öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır. 

Süreçte İstanbul Kamu Hastaneleri Birliği Bölge Sekreterlikleri ile imzalanan protokol dışında bir de 

eğitim ve araştırma hastanelerinde öğrencilerimize eğitim veren kliniklerle karşılıklı niyet mektubu 

niteliğinde ek bir protokol imzalanmaktadır. “Dış Kurumda Staj Eğitimi Protokolü” başlıklı bu protokol 

esasen kliniklerin seçilme kriterlerine dayanılarak hazırlanmış ve eğitim amaç ve hedeflerini de içeren bir 

belgedir. 

Dış kurumlarla işbirliği tesis edilirken öncelikli kriterlerimiz yakınlık, işbirliğine gönüllülük, yeterli 

sayıda nitelikli eğiticinin varlığı ve kurumun hizmet potansiyelidir. 

Protokol hazırlanırken seçilecek kuruluşun öğrencilerimize UÇEP’te yer alan hastalık durum ve 

semptomlarla yeterli sayıda karşılaşma imkanı sağlayacak düzeyde bir hizmet potansiyeline sahip olup 

olmadığı değerlendirilmiştir. Bunun için her bir branşla ilgili olarak UÇEP’te yer alan hastalık durum ve 

semptom listelerinden yola çıkarak endeksler oluşturulmuş ve elde edilen endeks değerlerle ilgili Eğitim ve 

Araştırma Hastanelerinin yıllık yatan hasta sayısı, yatak doluluk oranı, ayaktan hasta sayısı;  kliniğin yıllık 

ayaktan hasta sayısı, yatan hasta sayısı, acil servis hasta sayıları ile branşa göre ameliyat ya da doğum sayıları 

karşılaştırılmıştır. Ayrıca kurumda aktif olarak çalışan eğiticilerin eğiticilik yeterlikleri de sorgulanmıştır. 
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Protokol; Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Staj Koordinatörlüğü Genel Bilgileri, Dış Kurum Genel 

Bilgileri, Dış Kurum Hizmet ve Eğitim Altyapısı Bilgileri, Staj Eğitimi Amaç ve Hedefleri, Staj Koordinasyon 

Komitesi, Staj İşleyişi, Staj Akademik Programı, Staj AKTS Tablosu, Bağımsız Çalışma Saatleri, Ölçme 

Değerlendirme, Staj Takvimi, Öğrenci Grupları Listesi, Staj Kılavuzu, Staj Değerlendirme Formları gibi 

başlıklardan oluşmaktadır. 

Söz konusu protokollerin imzalandığı toplantılara aynı zamanda bir oryantasyon eğitimi de 

eklemlenerek fakülte amaç ve hedeflerimiz paylaşılmakta ve sürecin yürütülmesi için gerekli temel bilgilerin 

yanında dış eğitim kurumlarından beklentilerimiz aktarılmaktadır.     

Protokollerin dışında iş birliğini destekleyen ve dış kurumlarda eğitimin standardizasyon ve takibini 

kolaylaştıran bir uygulamamız da Staj Kılavuzlarıdır. Staj kılavuzları stajla ilgili öğrenim hedeflerini, staj 

sürecinde öğrencinin gerçekleştirmesi beklenen minimum uygulamaları içerdiğinden hem öğrenci hem 

öğretim üyeleri hem de dış kurumlardaki eğiticiler için bir rehber niteliği taşımaktadır. 

Eğitimin koordinasyonunu sağlamak için işbirliği yapılan tüm dış kurumlarla Akademik Program 

Kitapçıklarımız yıllık olarak 6 Dönemi de kapsayacak şekilde dış eğitim kurumlarındaki eğitim sorumluları 

ve eğiticilerle paylaşılmaktadır.  Her yılın başında dış kuruma staj için öğrenci gönderen anabilim dallarının 

eğitim sorumlularının dış kurumlardaki ilgili eğitim sorumlusu ile mümkünse yüz yüze bağlantı kurarak yeni 

staj dönemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunması sağlanmaktadır. 

Dış kurumlardaki stajların takibi hem ilgili anabilim dalı eğitim sorumlusu tarafından yapılmakta hem 

de süreç öğrenciler ve Fakültemiz öğretim üyelerinden alınan yazılı sistematik geribildirimler ve staj sonu 

raporları vasıtasıyla takip edilerek değerlendirilmektedir. 

İŞBİRLİĞİNİN AVANTAJLARI; 

 Hasta çeşitliliğinin artması, 

 Hasta sayısının artması, 

 Farklı kurum ve hizmet ortamlarının görülmesi, 

 Daha fazla eğitici, 

 Daha fazla etkileşim, 
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İŞBİRLİĞİNİN DEZAVANTAJLARI; 

 Protokollerin amanlamasındaki zorluklar, 

 Protokollerin yıllık olarak yapılması, 

 Birden fazla kurumla muhataplık ve işlem gerektirmesi, 

 Kamu Hastaneleri Birlikleri Bölge Sekreterliklerinin yaklaşımları arasında farklılıklar olması, 

 Kuruma ek bir mali yük getirmesi, 

 Standardize etme çabalarına rağmen bazen aynı kurum içinde dahi bireysel farklılıkların 

olması, 

İŞBİRLİĞİNDE KRİTİK NOKTALAR; 

 Yöneticiler hatta alt kademedeki çalışanlar değiştiğinde işbirliğine yaklaşımın da 

değişebilmesi, 

 Ödemeler için esas alınacak belgelerin oluşturulması süreci, 

 Artan sayıdaki özel üniversiteler ve vakıf üniversitelerinin kamu hastanelerinden sağlık eğitimi 

işbirliği talepleri, 

 Artan öğrenci sayıları, 

 İşbirliğinde fırsatlar; 

 İstanbul’daki eğitim ve araştırma hastanelerinin çok sayıda olması 

 Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde üniversiteleşme süreci 

Sonuç olarak nihai hedefimiz stajlarımızı artan oranda kendi hastanemiz ve bağlı hizmet birimlerine 

çekmek olsa da Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile işbirliğimiz eğitim programımızı 

zenginleştiren bir bileşen olarak varlığını devam ettirecektir. 
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Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu – 2014 

Anket Formu         

Çelik G, Gürol Y, Acuner İÇ, Akalın A, Yanıkkaya Demirel G, Tanrıöver Ö, Kaspar Ç, Kıraç D, İzbırak G, 

Ercan S, Vitrinel A. Dış eğitim kurumu hastaneleri (afiliye hastaneler) ile işbirliği içinde mezuniyet öncesi tıp 

eğitimi tasarımı için YÜTF çözüm modeli. Poster. VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Bildiri Kitapçığı. 2014 

İstanbul. S.173 P111.         

Keywords; klinik eğitim, kurumlar arası işbirliği, dış eğitim kurumu, eğitim işbirliği protokolü, dış kurumda staj eğitimi 

protokolü 
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