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Diinem I Geri Bildirim Raporu

l. Pratik uygulamalann teorik bilgilerle uyumlu olmadrlr,
Qiiziim iinerisi: Konunun miifredat geligtirme komisyonuna iletilmesi

2Bilgisayar dersinin bilgisayar igeren bir srmfta yaprlmasrmn daha verimli olacafr,
Qiiziim iinerisi: Konunun dekanhk makamrna iletilmesi ve kooidinatorluqun
bilgilendirilmesi

3. Aksakhk veya problem yagadrlrnda koordinatdrle iletiqim kurulamadrlr
Qiiziim iinerisi: Konunun dekanhk makamrna iletilmesi

4. Klinik ile tanlgma programr ders saatinin artnlmasr
Qiiziim iinerisi: Konunun dekanlft makamrna iletilmesi

5. Qrkmrq sorulann yayrnlanmasrnt istedikleri
Qiiziim iinerisi: Konunun dekanhk makamrna iletilmesi ve koordinatdrliiEiin
bilgilendirilmesi

6. Ders programnda deligiklik olaca[r zaman sms ya da email ile bildirilmesi gerektigi
Qiiziim iinerisi: Konunun dekanhk makamrna velveya iilrenci iglerine iletilmeii

7. Elektronik srnav i stemedikleri
Qiiziim iinerisi: Konunun Dekanhk Makamrna iletilmesi

8. Anatomi laboratuamda hoca ve asistanlann daha ilgili olmasrn istedikleri ve istedikleri
zaman bu laboratuarda gahqma yapabilmeyi talep ettikleri
Qtiziim iinerisi: Konunun Dekanlft Makamr ve Anatomi Anabilim Dah,na iletilmesi

9. Kurul v' te siireye gdre konulann gok yo[un oldulu ve bundan dolayr kurul siiresinin
uzatrlmasr gerektili
Qiiziim iinerisi: Konumrn miifredat geliqtirme komisyonuna iletilmesi



Diinem 2 Geri Bildirim Raporu
1. Tiim komitelerde 6lrenci iletigiminde Fizyoloji kaynakh sorun oldulu, iizellikle bu
bdliimiin bir dgretim iiyesinin (Dog. Dr. $eniz Demiryiirek) ders anlatrm teknili ve
dlrencilerle iletigimi ile ilgili sorunlann oldufu, yine aym biili.imiin srnav sorulan iltilgili
cizellikle de srnav sorulannm hedefleri kapsamadrsr ydniinde gikayetlerinin oldu[u,
Smav soru gikayetleri ile ilgili olarak Fizyoloji Anabilim Dah'mn sorulannrn aymcrhk ve
zorluk indeksine g6re dalrhmlan deferlendirilmigtir. Delerlendirme sonucrmda sorulann
zorluk indeksi dagrhmrnda problem olmadrlr, ancak ayrncrhk indeksine bakrldrlrnda
sorulann go[unun ayrt edici nitelikle olmadrlr gdrtilmi.iqtiir.
Qiiziim iinerisi: Konunun Dekanhk Makamr ve Fizyoloji Anabilim Dah'na iletilmesi

2. Pratik qahgma olanaklann yeterli olmadrlr,
Qiiziim iinerisi: Konunun Dekanlk Makam iletilmesi

3. Siireye gdre konulann gok yolun oldulu ve bundan dolayr kurul siiresinin uzatrlmasr
gerekti!i
Qiiziim iinerisi: Konumn mtifredat geliqtirme komisyonuna iletilmesi

4. Amfilerde teknik sorunlarrn (mikrofon yoklulu, pil problemleri) yagandrlr
Qtiziim iinerisi: Konunun Dekanhk Makamr iletilmesi

5. Histoloji laboratuvannda ses sisteminin kurulmasr gerektili
Qtiziim iinerisi: Konunun Dekanhk Makamt iletilmesi



Dtinem 3 Geri Bildirim Raporu
l. Pratik uygulamalann teorik bilgilerle uyumlu olmadrgr,
Qtiziim iinerisi: Konunun miifredat geli$tirme komisyonuna iletilmesi

2. Pratik gahgma olanaklanrun dlrenci saylsma gdre yeterli olmadrlr,
Qiiziim iinerisi: Konunun dekanhk makamrna iletilmesi

3. Kurullann amag ve 6$enim hedeflerine ulagamadrlr,
Qiiziim iinerisi: Konunun dekanhk makamrna ve/veya miifredat geligtirme komisyonuna
iletilmesi

4. Kurul sonunda yaprlan srnavlann dlrenim hedeflerini kapsamadrfr,
Qiiziim iinerisi: Konunun dekanhk makamrna velveya iilgme deilerlendirme komisyonuna
iletilmesi

5. Koordinatdrle yeterli uJum sallanamadrg ve herhangi bir aksakhk veya problem
yaqadrlrnda kendisiyle iletigim kurulamadrlr
Qiiziim iinerisi: Konunun dekanhk makamrna iletilmesi

6. Bazr dgretim i.iyelerinin mevcut programa gdre derse katrlmadrklan, ders programrmn
siirekli deligtirildili ve konu biitiinli.igtiniin saglanamadrlr
Qiiziim iinerisi: Komrnun dekanlft makamrna iletilmesi ve koordinatdrliile bilgi verilmesi

7. Komite smav kagrt diizeninde bozukluk oldui,u ftelimeterin ig iqe geqmesi, bazt sorularda
;tHann iki sayfaya daptilmasr gibi), srnav kitagrlmrm daha dzenli haz'ianmasr gereltili
Qiiziim iinerisi: Konunun D6nem 3 Koordinatdrliipiine iletilmesi

8. Patoloji pratik dersinin hig yaprlmadrg (Kurul 1 ' de),
Qiiziim iinerisi: Konunun Patoloji Anabilim Dah'na ve mi.ifredat geligtirme komisyonuna
iletilmesi

f. Qep*i islerinin ders programr de[igimlerini haber vermedili ya da gok geg haber verdili,
degigiklik oldugu zaman durumun sms ya da email ile bildirilmesi g"rrkligi - '

Qiiziim iinerisi: Konunun dekanhk makamrna ve/veya d$enci iglerine ileiilmesi

10. Kurul smavrnda verilen sitenin sorulara giire yetersiz oldulu (Kurul 2' de),
Qiiziim iinerisi: Konunun Ddnem 3 Koordinatdrliiliine veya 6lgme delerlendirme
komisyonuna iletilmesi

11. Komitedeki iHU derslerinin yaprlmadrlr (Kurul 2' de),
Qiiziim iinerisi: Konunun dekanhk makamrna iletilmesi

12. Teorik elitim yanlnda pratik elitimin de olmasr gerektiSi (Kurul 2' de),
Qiiziim tinerisi: Konunun miifredat geliqtirme komisyonuna iletilmesi

13. Komite saylsmrn arttnlarak siirelerinin krsaltrlmasr eerektiEi
(iiziim iinerisi : K onun u n mii fredat gel i qtirme komisyoiuna i lef ilmesi



14. Kurul 3 siiresinin gok krsa ve bundan dolayr da gok yofun gegtili, srnav tincesi birkag giin 
I

bogluk brakrlmasr gerektigi

Qiiziim iinerisi: Konunun dekanlk makamma ve/veya miifredat geligtirme komisyonuna
iletilmesi

15. Srnav sonuglanmn geg agrklandrlr
Ciiziim iinerisi: Konunun dekanhk makamrna iletilmesi

16. Ortalamalar gdz dniine ahndrlrnda srnavrn ingilizce ve Tiirkge bdliimlerde zorluk derecesi

agrsrndan biiyiik farkhhk gtisterdigi (Kurul 3' de),

Qiiziim iinerisi: Konunun dekanlrl makamrna iletilmesi

17. Kurul srnavmda yanhq oldu!'u kamtlanan bazr sorulann iptal edilmedili
Qiiziim iinerisi: Biitiin soru itirazlan 6lgme delerlendirme komisyonu tarafindan
delerlendirilmektedir. De[erlendirme sonuglannn dgencilere de yazrh olarak bildirilmesi
tavsiye edilir.

18. Kurul srnavrmn oldulu hafta modiil konmamasr

Qiiziim iinerisi: Konunun miifredat geliqtirme komisyonuna iletilmesi

19. Kurul 6'd4 gidilen ASM'lerde hekimlerin stajdan haberleri olmadtlt ve golunun
kendilerine bir geyler dlretmek istemedifii
Qiiziim tinerisi: Dekanhk Makamrn4 Ddnem 3 Koordinatdrliipii ve Halk Salhlr Anabilirn
Dah' na bu konunun iletilmesi

20. KUruI 6' d4 GAUN TIP FAKULTESi EGiTiM-OGRETiM VE SINAV
Y6NETMELIGI' nin 18. maddesine giire srnav tarihlerinin en az 3 giin dnceden ilan edilmesi
gerekmekte iken Halk Salhlr dersinden 4 puanlk srnavm tilrencilere haber verilmeden
yaprlarak ydnetmelilin ihlal edildili ve birgok iilrencinin smava giremeyerek maldur oldulu
Qiiziim iinerisi: Dekanhk Makamrna, Ddnem 3 Koordinattirliifi.i ve Halk Salhg Anabilim
Dah' na bu konunun iletilmesi

21. Kurul 6' run siiresinin gok uzun oldugu
Qiiziim iinerisi: Mtifredat geliqtirme komisyonuna bu konunun iletilmesi

22. Kurul 6'daki stajrn son hafta yerine ilk haftalannda yaprlmasmm daha efektif olacalr,
giinkii son haftada kurul ve final smavrna gahgma yolunlupu ve telagr iginde dgrencilerin
stajdan bekledikleri verimi gdsteremedikleri

Qtiziim iinerisi: Miifredat geligtirme komisyonuna bu konunun iletilmesi

23. Kurul 6' fa Biyoistatistik dersi igin uygulama derslerinin olmasr gerektili
Qiiziim iinerisi: Miifredat geligtirme komisyonuna bu konunun iletilmesi



Diinem 4 Geri Bildirim Raporu

Kadrn Dolum 4. Diinem staj Deferlendirmesi
Ogrenci anketlerinden genel olarak Kadrn Dofum stajrmn iyi organize edilemedifi, diizenli
elitim ahnamadrlr ydniinde elegtiriler mevcut. Buna ek olarak d$etim iiyelerinin kendileri ile
yeterince iyi iletigim kuramadr[r ydniindeki elegtiriler de azrrnsanamayacak kadar
bulunmaktadrr. Bununla birlikte Kadrn Dofum stajr ile ilgili dzellikle pratikler noktasrnda
birbirinden gok zrt y6nde diigiinceler de dikkati gekmekte. Omefin, bir dgenci bir stajdan gok
memnun kaldrlrm ifade ederken dileri hig memnun kalmadr[rm ifade etrnektedir. Buradan da
pratiklerden her 6prencinin egit olarak faydalanamadrgr, staja ilgili olan d$encinin daha gok
faydalandrlr, ilgili olmayan dgenci ile ilgilenilmedili sonucu grkanlabilir.

Genel Cerrahi 4. Diinem staj Deferlendirmesi
Genel olarak, Kadrn Dolum stajr igin belirtilen stajrn iyi organize edilemedili, dtizenli elitim
ahnamadr[r gibi benzer sorulann ifade edildili giiriilmektedir. Ancak dlrenci
memnuniyetinin nispeten daha iyi oldu[u da gdze garpmaktadrr.

ig Hastahklan 4. Diinem staj Defierlendirmesi
Anketler incelendifinde teorik derslerin ve pratiklerin verimli gegmedifinden, uzun siireli
bogluklar yagandrlrndan bahsedilmigtir. Ig Hastahklan Stajrnda diler stajlardan farkl olarak
slnav esnasrnda gruplara e$it agtrhkta sorular sorulmadrlrndan, stnavln tilgme
delerlendirmesinin adil olmadrlrndan bahsedilmigtir.

Qocuk Hastahklan 4. Diinem staj Deferlendirmesi
Genel olarak dlrenci memnuniyetinin yiiksek oldulu bir staj olarak dikkati gekmekte, iilretim
iiyelerinin tarzlanndan, bilgilerini paylaEmalanndan, verimlilik agrsrndan genel olarak
memmrniyet hakim. Sadece teorik elitimin fazla oldulu ydniinde elegtiriler mevcut, 96ziim
dnerisini de pratik saatlerinin artrnlmasr ydniinde giiriig bildirerek yine dgenciler getirmigler.

Adli Trp 4, Diinem staj Delerlendirnesi
Adli Ttp stajr da genel olarak 6$enci memnuniyetinin yiiksek oldulu bir staj olarak dikkati
gekmekte. Teorik derslerin fazla oldufu, pratik imkamn az oldulu bu nedenlerle yeterince
otopsi veya 6lii muayenesi g6rtilemeden, muayene yaprlamadan stajrn bittili ydni.inde
eleqtiriler mevcut.

Qiiziim iinerileri:
l. staj ders programlna uyum, stajrn iyi organize edilmesi ve dsencilerle bu bilgilerin
zamamnda paylaqrlmasr noktalannda qikayetlerin bdliim ile paylagrhp, bdliim iifretim iiyeleri
ile toplantrlar diizenlenerek bu konudaki farkrndahErn artrnlmasr
2. Olretim iiyelerinin e[itimci kimiili 6n plana frkanlarak akademik olarak arttrnlmasrmn
yollan aragtrnlmaltdrr.
3. O$encilerle iletigimin artrnasrmn yollan aragtrnlmahdrr.
4. Pratik srnav sisteminin deligtirilerek OSCE sistemine gegilmesi gerekmektedir.
5. Yeterli Pratik elitimi yapabilmek igin b6liimlerde uygun kogullar sallanmasrmn yiintemleri
aragtrnlmahdrr.



Diinem 5 Geri Bildirim RaPoru
Plastik Cerrahi:
Staj bagrnda staj igerili ile ilgili bilgilendirme yaprlmadrlr, staj programrmn iyi organize

edilmedi!i, dlretim iiyeleri ile olan iletigimin iyi olmadrgr belirtilmigtir'

Radyoloji:
Staj bagrnda staj igerili ile ilgili bilgilendirme yaprlmadrfr, staj programrmn iyi organize

eaiimeiigi, egitim programrmn diuenli olmadrlr, stajrn beceri kazandrrma konusunda yeterli

katkr safiamidrlr, dsretim iiyeleri ile olan iletiqimin iyi olmadr[r belirtilmigtir.

Niiroloji:
Staj bagrnda staj igerili ile ilgili bilgilendirme yaprlmadr[r, staj programrmn iyi organize

eaiimea'igi, elitim programrmn diizenli olmadr[r, stajrn bilgi ve beceri kazandrma konusunda

yeterli katkr saglamadrgr, dlretim iiyeleri ile olan iletigimin iyi olmadrlr belirtilmigtir.

Giiz Hastahklan:
Staj baqrnda staj igerili ile ilgili bilgilendirme yaprlmadrfr, staj programrmn iyi organize

eAiimea'igi, elitim programrmn diizenli olmadrlr, stajrn bilgi ve beceri kazandrma konusunda

yeterli katkr saflamadrlr, ii[retim iiyeleri ile olan iletiqimin iyi olmadr$ belirtilmigtir.

Fizik Tedavi ve RehabilitasYon:
Staj programrmn iyi organize edilmedifi, e[itim programrmn diiaenli olmadrfr, stajm bilgi ve

beieii kazandrrma konusunda yeterli katkr sallamadr[r, <ifretim iiyelerinin bilgi ve

deneyimlerini paylaqmasr konusunda sorun oldupu belirtilmiqtir.

Deri ve Ziihrevi Hastahklar:
Staj programrmn iyi organize edilmedili, elitim programrmn di.izenli olmadr$r, staj siiresince

konsiiltasyon vizitlerinden yararlamlamadr$ belirtilmigtir.

Beyin Cerrahisi:
Staj baqrnda staj igerili ile ilgili bilgilendirme yaprlmadrlr, staj programrrun iyi organize

edilmedili, elitim programrmn diizenli olmadrfr, stajrn bilgi ve beceri kazandrma konusunda
yeterli katkr safilamadrfr, dfretim tiyeleri ve servis personeli ile olan iletiqimin iyi olmadtlt
belirtilmigtir.

Ortopedi, radyasyon onkolojisi, niikleer trp, kulak-burun-bolaz hastahklan, iiroloji, gd$iis

hastahklan, giiliis cenahisi, enfeksiyon hastahklan, psikiyatri, anesteziyoloji, stajlannda
dgencilerin %50'sinden fazlasrmn dikkat gektili belirgin bir sorun bulunmamaktadr. Anc4\
vine de genel olarak stailarda oratiEe daha cok zaman avnlmasr isteEi 6ne c <maktadrr.

Dtinem 5 stajlan sonunda dlrencilerden ahnan geri bildirimlerde, anketi cevaplayan iilrenci
sayrsmm azhlr, nesnel delerlendirmenin dniine gegmektedir. Ogrencilerin standart soru
drgrnda g6riiglerine bakrl&lrnda, birgok stajda heterojen diigiinceler mevcuthr. Bununla
birlikte, bazr stajlarda d'frenci memnuniyetsizlili oldukga dikkat gekicidir. Ndroloji, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon, G6z Hastahklan bu kliniklerin bagrnda geliyor. Bu stajlann
verimsiz gegtili, staj siiresince fazla miktarda bogluklann oldufu ve iilgme-deferlendirme
siirecine iligkin problemler oldupu belirtilmektedir.



Ciiziim iinerileri: ..,, --- r^:^-r^_.r.
i S".*1"r,' D.kanlk makamm4 5. dtinem koordinatdrlii$ine ve dlgme delerlendirme

komisyonuna iletilmesi .,-- - -, -
z.st+*-amagvedlrenimhedeflerininve2018-2019elitimdlretimyllynetincgl}1mtl
teorik ve pratik ders programrrun d$encilere web ortamrnda ve yazrh (el broqiirti' kitapqtk

vb.) olarak verilmesi



Diinem 6 Geri Bitdirim Raporu
Son smrf dlrencilerinin ankete katrhmrrun diigiik oldufu ilk etapta gdze garpan bir husustur.
Anketler tiim stajlar igin degerlendirildiginde, gikayetlerin uenzer otaulu gdriilmektedir. Bu
qrkayetler; internlerin g6rev tammlan drgrnda kullamldrklan, giriqim olarul kan alma iglemi
gibi bdliimlerde angarya olarak gdrtilen iglemler harici ba5ka iglernlerin yaptrnlmadrlr, daha
ziyade evrak diizenleme, hasta girigi yapma gibi sehetarya iqterindi gahqtrnidrklan,
asistanlann getir gdtiir iglerini yaphklan, numune tagrmak, sonug iqlemet glti iqlerae
gahgfiklan, kendileri ile diizgiin iletigim kurulmadrlr, asistanlann ve diger saghk
personellerinin kendilerine k6tii davrandrlr, hiciik giirdiikleri, kendilerinin g"gi.i oluruk
g6riildtiltinden kahcr personellerin kendi iglerinde onlara kargr taraf tuttggu, kendilerini
doktor gibi hissedemedikleri ydniinde olmu$tur.

Ciiziim iinerileri
I ' Intemlerin daha fazla girigimsel iqlemlere, muayene, teqhis ve tedavi siirecine katrlmlanmn
sa$anmasr,
2. Bu amagla dcinem 6 dgencilerinin her staja uygun olarak g6rev tammlanmn yaprlmasr ve
bir staj kamesinin verilmesi ydniinde gahgmalann yaprlmasmrn sallanmasr,
3. Anabilim Dallan ile giiriiqiilerek her anabilim dalna dzel intem kamelerinin oluqturulmasr
ve devamhhlrmn saflanmasr,
4. Intemlerin aidiyet ballanmn giiglendirilmesi igin sosyal etkinlikler diizenleyerek diler
gahganlar ile kaynagmalanmn saflanmasr,
5. Ydnetim kademelerinde intemlere s6z hakkr tamyarak sorunlanm tammlamalannm ve
gdziim dnerilerine katkrda bulunmalarrmn sallanmasr dnerilmefttedir.


