
Program Deterlendirme Toplantr Tutanagt

Toplantr Tarihi: 04.03.20 I 6

Giindem Maddeleri:
l. Anket sonuglannm deperlendirilmesi
2. Raporlanmrg anket sonuglannrn bildirilmesi
3. Anket sonuglannrn paylagrmt
4. Biliqim dersi igerili
5. Sa!l* sosyoloj isi dersinin dnerilmesi

Anketlerin agrk uglu sorular drgrnda kalan krsrmlannrn <ilgme ve delerlendirme
komisyonu tarafindan delerlendirilerek program delerlendirme komisyonuna bildirilmesi
gerekmektedir. Agrk uglu sorulann ise ddnem koordinatdrleri tarafindan raporlanmasrna
karar verildi.
Raporlanmrg anket sonuglannrn hangi birime yazrh olarak bildirilmesi gerektifinin ODR
komisyonunda gcirtigiilmesine karar verildi.
$u ana kadar dlrencilerden gelen geri bildirimler do!rultusunda Biligim dersi ile ilgili
olarak rrp Fakiiltesi Dekanhlr girigimde bulunmugtur. Bu geligmelerin ve bundan sonra
geri bildirimler dolrultusunda. yaprlacak dtizenlemelerin Trp Fakiiltesi web sayfasrndan
duyurulmasr gerekmekredir. omegin: "Biligim dersi ile ilgili olarak sizden gelen geri
bildirimler delerlendirilmig ve gerekli girigimlerde bulunulmugtur" geklinde bir ifadenin
web sayfasrna konulmasr daha sonraki anketler igin motive edici olacaktrr.

Biligim dersi igerilinin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun igin dersin amag ve dlrenim
hedefleri belirlenmelidir ve bu ders IHU kapsamrndan grkarrlmahdrr.
Program delerlendirme komisyon iiyelerinden Prof.Dr.Kemal Bakrr'rn <inerisi iizerine Trp
Fakiiltesi Programrna "Salhk Sosyolojisi" dersinin eklenmesinin yararh olacalr ve bunun
cinerilmesi gerekti!ine karar verilmigtir.
$u ana kadar yaprlan dlrenci ve dfretim iiyesi anketlerinin agrk uglu sorulan raporlanarak
ekte her bir ddnem igin ayn ayn verilmigtir.

EKI . Anket raporlan
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Ofretim iiyesi kurul deferlendirme

Diinem I (toplam 6 kigi katrlmrq)
Ddnem 3'e genetik dersi konulmah ve konulan bu dersler pediatri ve kadrn dolumun
konularryla iligkilendirilmedir. 1. ddnemde sadece genel genetik konulan anlatrlmakta ve 3.
stntfa kadar anlafilan bu konular unutulmaktadrr. Unutulan atlanan konulan dErenciler
tamamlama gansrna sahip olacaklardrr.

Diinem II (toplam 8 kigi katrlmrg)

BU DERS SURESININ DAHA FAZLA OLMASINI ISTIYORUM

Stntf mevcudunun fazla olmasr, elitimin kalitesini diigi.irmekte ve tllrencilerle karqrhkh
iletigimi zorlagtrrmakta. Srnrftaki dfirenci sayrsr azalhlmah. Bdylece dersler daha interaktif
iglenebilir

Ders saati arttrnlabilir.

Diinem III (toplam 15 kiqi katrlmrg)
Hematoloji ders saatleri yeterli delil, arttrnlmah.

Akrlcr antibiyotik segimi ile ilgili ders saati eklenebilir.

3.srnrf riirkge Trp tiErencilerinin komitelerde dersime ilgilerinden gok memnunum. Te$ekkiir
ediyorum..

Bu seneki 3.srmf Ingilizce trp dlrencilerimden gok memnunum. Komitelerde bemm
derslerimde gok ilgili ve aktiflerdi. Tegekkiir ediyorum.

Dersin Pratik uygulamasr var ml yeterli mi? Bu ders kuruluna eklemek istediliniz ders saati
dnerisi var m? Pratik uygulamalarda dlrenci katrhmr yeterlimidir? Olrenciler pratik
srnavrnda sunum ve uygulamalara katrlma olanaklarrna sahip olabildi mi? sorulanmn
cevaplan evet-hayrr geklinde olsa ve buna ydnelik 6neri kutucuklan olsa daha iyi olurdu. Bu
haliyle nasrl cevaplandrracalrmr bilemedim ve hepsine "gok ktttii" demek zorunda kaldrm.
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08.02.2016

Diinem I Geri Bildirim Raporu

Bu raporda; d[rencilerimize ilk iki ders kurulu sonunda uygulanmrg olan ci[retim tiyesi
de[erlendirme anketlerinde yer alan "ilave etmek istediliniz diler hususlar" b<iltimtine
ti[rencilerin yanh geri bildirimleri ve koordinatrirlUk saatlerinde ahnan scizlti geri bildirimler
sonucunda elde edilmig olan konular bulunmaktadrr. Bu konular agalrda verildili gibidir.

Programda pratik olarak gortilen Trbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dahna ait uygulama
dersleri (4 saat) amfide teorik olarak yaprlmrqtrr. Ogrenciler pratik derslerin teorik olarak
uygulanmasrndan gikayet etmektedirler.

Qiiziim iinerisi TBG Anabilim Dah'na bu konunun iletilmesi ve Anabilim Dah'nrn gciriigleri
dofrultusunda Elitim Komisyonunda nihai karann belirlenmesi.

Biligim derslerinin yalnrzca teorik olarak yaprlmrq olmasr, ci[rencilerde dersin verimsiz ve
gereksiz oldu[u ydntinde bir kanaat olugturmugtur. ilk iki komitede en gok gikayet biliqim
derslerinin verimsiz oldugu ydni.indedir.

Qiiziim iinerisi: Biligim dersi ile ilgili problemlerin E[itim komisyonunda gdriigtilerek nihai
karann verilmesi

Bunlarrn drgrnda ii[rencilerin istekleri qu qekildedir:
l. Derslere devam zorunlulu[unun kalkmasr
2. iHU derslerinin daha <izen g<isterilerek yaprlmasr
3. O[retim tiyelerinin derslerde kullandrklan ders materyallerinin tamamen

ti.irkgelegtirilmesi ve etkili dil kullanrmr
4. Derslerde dahafazla gdrsel materyal kullanrmr
5. 0lretim tiyesi-6lrenci iliqkilerinin gi.iglendirilmesi
6. Srnavr olmayan IHU derslerinde devam zorunlululunun olmamasr
7. Trp Faki.iltesi kantini yaprlmasr, amfide ses dtizeni ve aydrnlatma gibi fiziksel

ko gullarrn iyilegtirilmesi

Geregi igin Bilgilerinize arz ederim

Prof.Dr.Sibel Oluzkan Balcr
Dtinem I Koordinatorti

-

Dog.Dr.Can Demirel
Dcinem I Koordinatcir Yrd.
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09.02.2016

Dtinem 3 Geri Bildirim Raporu

Bu raporda; 6lrencilerimize ilk iki ders kurulu sonunda uygulanmrg olan 6lretim i.iyesi

de!erlendirme anketlerinde yer alan "ilave etmek istediginiz di!er hususlar b6lumi.ine
6grencilerin yazrh geri bildirimleri ve koordinatdrhjk saatlerinde ahnan scizlii geri bildirimrer
sonucunda elde edilmig olan konular bulunmaktadrr. Bu konular agafrda verildi[i gibidir:

1. olrenciler, kurullarda anlatrlan "Farmakoloji Derslerinin" iyi an latrlmad rfirnr, anlamakta
gUghik gektiklerini ve srnav sorularrnrn tist diizey hazrrlandrlrnr ifade etmektedirler.

Qiiziim tinerisi: Farmakoloji Anabilim Dahna bu konunun iletilmesi, Anabilim Dah akademik
kurulunda bu konularrn gcirUgi.ilmesi ve Egitim komisyonunda nihai karar ballanmasr.

2. Ofrenciler, kurullarda anlatrlan "Patoloji Derslerinin" anlattm tekniklerinin cizellikle oazr

hocalarda gok kdtii olduiunu ve srnav sorularrnrn ijst diizey hazrrlandrfrnr ifade
etmektedirler.

Qiizfim iinerisi: Patoloji Anabilim Dahna bu konunun iletilmesi, Anabilim Dah akademik
kurulunda bu konulann gonigUlmesi ve E[itim komisyonunda nihai karar ballanmasr.

Bunlarrn drgrnda cilrencilerin istekleri gu gekildedir:

-Qok fazla slaytlarla derslerin anlatrlmamasr ve derslerin interaktif anlatrlmasr.

-Derslerde kullanrlan ders materyallerinin tamamen TUrkgelegtirilmesi ve etkili dil kullanlmr,

-Derslerde daha fazla gdrsel materyaller kullanrlmasr,

-ModUllerde not verilirken bazr hocalarrn daha diigtik not vermesi sorunu ve bu konuda bir
sta n dard iz asyon u n olugturulmasr

-ingilizce derslerinin kaldrrrlmasr ve katrhm sorunu

Geregi igin bilgilerinize arz ederim.

Yrd. Dog. Dr. Ayhan Balkan

Dcjnem 3 Ti.irkge KoordinatorU

Yrd. Dog. Dr. Bufira Tolga Konduk

D6nem 3 Ttirkge Koordinatrir Yrd.
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