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Giriş: 

 Günümüz tıp eğitiminde öğrencilerin klinik öncesi olarak da adlandırılan ilk üç yılda uygulanan 

eğitim programının çıktılarına ulaşma düzeyleri ve bilgilerinin kalıcılığı, klinik uygulama yıllarına temel 

oluşturması açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla, verilen eğitimin içeriği ve eğitim programının 

niteliği tıp fakülteleri tarafından sistematik olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında, öğrencilerden 

alınan nitelikli geribildirimler ile değişen öğrenci profillerinin öğrenme beklenti ve yönelimlerinin 

öğrenilmesinin ve bunların karşılanmasını sağlayacak yöntemlerin eğitimde kullanılmasının gerekliliği 

ortaya konmaktadır[1]. 

Klinik öncesinde verilen tıbbi mikrobiyoloji bilgisi öğrencilerin klinikte her an hatırlamaya ihtiyaç 

duyduğu mikroorganizmaların özellikleri, laboratuvar tanı yöntemleri, klinikte karşılaşılan enfeksiyon 

ve sendromlarla ilişkilerini içermektedir. Klinik eğitimde, karşılaşılan vakalarda bu bilgiler 

hatırlanabilmeli ve doğru olarak kullanılabilmelidir.  

Bilginin kalıcılığını sağlamak amacı ile temel bilimleri içeren ders kurullarının eğitim 

programlarının güncellenmesi; farklı öğretme, ölçme ve değerlendirme metotlarının kullanılması 

gündeme gelmektedir. 

Amaç:  

 Bu çalışmanın amacı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II 

Mikrobiyoloji ders kurulunun %56’lık kısmını oluşturan[2][3] bakteri, mantar ve parazitoloji teorik 

derslerinin anlaşılabilirliğini ve kalıcılığını arttırmayı hedefleyerek yapılan laboratuvar 

uygulamalarında kullanılmaya başlanan “kısa sınav” (açık uçlu kısa sınav) uygulamasının öğrenci 

gözü ile etkinliğinin tartışılmasıdır.  

Yöntem:  

Mikrobiyoloji teorik derslerinden birkaç gün sonra yapılan ilgili konunun laboratuvar 

uygulamalarının sonunda “kısa sınav” uygulamaları planlanmıştır. Bu sınav ile öğrencilerin teorik ders 

sonrası kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirmek ve laboratuvar uygulamalarına hazırlıklı 

gelmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Sınavların içerik hedefleri, ağırlığı ve puanlaması ders kurulu 

öncesi öğrencilere bildirilmiştir. Her uygulama sonrası derse ait teorik bilgi hedefleri ve laboratuvar 

bilgisi birlikte ölçülmüştür.  

Ders kurulu sonunda öğrencilerin yapılan uygulama hakkındaki geribildirimleri Acıbadem Mehmet 

Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu (TEÖK) tarafından hazırlanan “Geribildirim 

Hazırlama Yöntemi”[4][5] ile alınmış ve sonuçlar TEÖK Program Değerlendirme Alt Kurulu tarafından 

değerlendirilmiştir. 

 



Bulgular: 

2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk kez uygulanan bu sınavlar sonrası geribildirimler alınmış ve 

sınav başarı puanları da incelendiğinde yapılan kısa sınavların;  

1- Mikrobiyoloji ders kurulu teorik bilgilerinin kavranmasında ve ileri taşınmasında etkin olduğu, 

2- Teorik derslerden sonra bırakılan birkaç günlük zamanın ve uygulama sonu yapılan kısa sınavın 

kendi kendine öğrenme becerisini teşvik ettiği, 

3- Kliniğe yönelik kazanımların ders kurulu sınavlarından farklı olarak uygulama dersi sırasında 

değerlendirilmesine imkân tanıdığı, 

4- Önceki senelerde teorik sınav günü yapılan uygulama sınavının öğrenci üzerinde yarattığı stresi 

azalttığı, yaşanan teknik ve öğrenci kaynaklı aksaklıkların sebep olduğu zaman kaybının önüne 

geçtiği vurgulanmaktadır[6]. 

 

Sonuç:  

Değişen öğrenci profilleri ve öğrenme yönelimleri dikkate alınarak geribildirimlere göre yapılan bir 

ölçme değerlendirme yöntem değişikliğinin öğrenme üzerine etkisi izlenmiş; laboratuvar uygulamaları 

sonrasında yapılan kısa sınavların taze bilgiyi ölçmede, teorik bilginin pekiştirilmesinde etkin olduğu 

gözlemlenmiştir. Ayrıca kısa sınav uygulaması, öğrencilerin öğrenim çıktılarının ne kadarını 

kazandıklarını ders kurulu sınavlarını beklemeden ölçebilmektedir. Hedefin altında kalan başarı 

düzeylerinin arttırılmasına olanak sağlaması da kazanımlarından biridir. 

Bu tarz uygulamalarda geribildirimlerin öğrencilerin görev aldığı tıp eğitimi komisyonlarınca 

toplanıp değerlendirilmesi öğrenci perspektifinin objektif olarak yansımasını sağlamaktadır. 

Öğrencilerin değerlendirme süreçlerine dahil edilerek; profesyonellik, iletişim becerileri ve takım 

çalışmasında etkin rol alma gibi özelliklerin geliştirilmesi de ikincil ve uzun vadeli kazanç sağlamakta, 

bireysel ve mesleki gelişimlerini desteklemektedir. 
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