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Giriş: Yüksek akademik ve sosyal özyeterlik algısına sahip öğrencilerin, stres algılarının
düşük, akademik performans ve kişilerarası ilişkileri yürütme konusunda daha yetkin olduklarını
gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Yüksek düzeyde, sürekli ve baş edilemeyen stres, akademik
başarının olumsuz etkilenmesine ve sağlık sorunlarına neden olabilir.
Amaç: Tıp fakültesi dönem I öğrencilerinde akademik performans, stres, sosyal ve akademik
özyeterlik algıları ve bu değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkisinin değerlendirilmesidir.
Yöntem: Çalışma, ileriye yönelik planlanmıştır. Araştırma evrenini DEÜTF 2016-2017 akademik
yılında eğitimine başlayan öğrenci kohortu (342 kişi) oluşturmaktadır. Öğrencilerin 3. ve 6. yıldaki
verileri ile karşılaştırma yapılması düşünülmektedir. Çalışmanın etik kurul onayı alınmış ve
öğrencilerden kimlik bilgisi alınmaksızın veri toplanmıştır. Algılanan stres (Algılanan Stres
Ölçeği/ASÖ-10), akademik özyeterlik (Akademik Özyeterlik Ölçeği-AÖÖ) ve sosyal özyeterlik
(Sosyal Özyeterlik Ölçeği-SÖÖ) durumları Türkçe geçerlilik ve güvenirliği yapılmış ölçekler ile
değerlendirilmiş, diğer değişkenlere ilişkin veriler anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Veri
toplama, özellikle sınavdan bağımsız bir dönemde ve bir blok süresince kazanılan ilk Probleme
Dayalı Öğrenim (PDÖ) deneyimleri sonrasında yapılmıştır.
Bulgular: 190 öğrencinin verilerine ulaşılmıştır (ulaşma oranı %55.6). Grubun cinsiyet
dağılımında fark yoktur. Öğrencilerin %16.8’i araştırma yürütüldüğü sırada profesyonel psikolojik
desteğe gereksinim duyduğunu belirtmiştir. En sık bildirilen stres nedeni aşırı ders yüküdür
(%23.7). Öğrencilerin %37.9’u en az bir eğitim etkinliğinde kendini stres altında hissetmektedir.
En sık stres yaşadıklarını belirttikleri eğitim etkinliği PDÖ oturumlarıdır (%47.2).
Öğrencilerin not ortalamaları 69.3±10.2’dir. Başarı algıları ortalaması 5.7±1.8’dir (min=1,
max=10). Eğitim etkinliklerinde stres yaşayanların diğerleri ile arasında not ortalamaları açısından
fark yokken, başarı algıları daha düşüktür (p=0.621 ve p=0.045).
ASÖ-10 için grup ortalaması 20.7±6.4’dür (min=4, max=40). Kadınların, psikolojik desteğe
gereksinim duyanların ve eğitim etkinliklerinde stres yaşayanların ASÖ-10 puan ortalamaları
diğerlerine göre anlamlı düzeyde yüksektir (sırasıyla p=0,013, p=0.000 ve p=0.001). PDÖ, ÖÇM,
mesleksel beceri uygulamaları ve diğer laboratuvar uygulamalarında stresli hisseden öğrencilerin
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ASÖ-10 puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksektir (sırasıyla p=0.008, p=0.048, p=0.009 ve
p=0.008).
AÖÖ için grup ortalaması 18.6±3.8’dir (min=8, max=28). Kadınların, psikolojik olarak desteğe
gereksinim duyanların ve eğitim etkinliklerinde stres yaşayanların AÖÖ puan ortalamaları anlamlı
olarak daha düşüktür (sırasıyla p=0.002, 0.016 ve 0.000).
PDÖ, ÖÇM ve mesleksel becerilerde stres yaşayanların AÖÖ puan ortalamaları anlamlı olarak
daha düşüktür (sırasıyla p=0.000, p=0.002 ve p=0.010).
Öğrencilerin SÖÖ puan ortalamaları 85.7±16.6’dır (min=25, max=124). Eğitim etkinlerinde stres
yaşayanların SÖÖ puan ortalamaları anlamlı olarak daha düşüktür (p=0.004). PDÖ, ÖÇM ve
mesleksel becerilerde stres yaşayan öğrencilerin puan ortalamaları anlamlı olarak daha düşüktür
(sırasıyla p=0.000, p=0.001 ve p=0.024).
Sonuç: Kadın öğrenciler, psikolojik olarak desteğe gereksinim duyanlar ve eğitim etkinliklerinde
stres yaşayanların stres algıları yüksek, akademik özyeterlik algıları düşük bulunmuştur.
Öğrencilerin sosyal bir ortamda aktif katılım ve katkılarını gerektiren PDÖ oturumlarına uyum
sağlamaya çalışmalarının yüksek stres algısına neden olabileceği düşünülmektedir. Yeni
başlayan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen uyum etkinliklerin artırılması, eğitim sistemine
uyumlarının hızlanmasına ve stres düzeylerinin azaltmasına yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler
Algılanan stres, akademik özyeterlik, sosyal özyeterlik, tıp eğitimi, tıp öğrencisi, akademik başarı
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Sağlık Bilimleri Öğrencilerinde Sağlık
Anksiyetesi ve Siberkondri
Ayşe Hilal Batı
hilal.bati@gmail.com, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Aliye Mandıracıoğlu
aliye.mandiracioglu@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Figen Gökmen
figen.gokmen@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD

Olcay Çam
olcaycam@yahoo.com, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri AD
Giriş ve amaç: Tıp ya da sağlık eğitimi alan gençler yoğun çalışma temposu, iş yükü, rekabet
ortamı ve yeni klinik deneyimler nedeniyle sürekli bir baskı yaşar, fiziksel ve ruhsal sağlıkları
etkilenir. Bu öğrencilerde, öğrendikleri hastalıkları kendi bedenlerinde varmış gibi hissetme de
yaygın görülen bir durumdur. Sağlık kaygısı, sağlığa yönelik tehdit algısıyla bedensel ve duygusal
endişe yaratan psikolojik durumları tanımlamaktadır. Bu durum, internetten sağlığa ilişkin tarama
yapma (siberkondri) şeklinde de seyredebilmektedir. Bilgiye kolay ve ücretsiz erişim sağlaması,
internet kullanımının yoğun ve yaygın kullanımına neden olmaktadır. Bu nedenle çevrimiçi ortam
giderek daha popüler sağlık bilgileri kaynağı haline gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, sağlık
bilimleri alanında eğitim alan üniversite öğrencilerinde siberkondri ve sağlık anksiyetesi
düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.
Yöntem: Araştırma 2016-2017 akademik yılında Ege Üniversitesi Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve
Hemşirelik fakültelerinde 874 ikinci sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında anonim
ve gönüllü olarak doldurulan Türkçe psikometrik değerlendirilmeleri gerçekleştirilmiş sağlık
anksiyetesi, siberkondri ölçekleri ve sosyodemografik özelliklere ilişkin bir anket kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin %64.2’ü kızdır. Sağlık sorunu varlığında öğrencilerin %14.2’si internet
üzerinden araştırarak sorunlarını anlamaya çalıştığını bildirmiştir. İnternete erişiminde öğrencilerin
% 83.7’ü cep telefonu kullanmakta, ¼’ü haftada bir veya daha sık sağlıkla ilgili tarama
yapmaktadır. Öğrencilerin %65.4’ ü internet bilgilerini orta ve üzeri düzeyde doğru olarak
düşünmektedir.
Öğrencilerin cinsiyet, mezun oldukları okul, daha önce yaşadıkları yer ve ebeveyn eğitimleri ile
ölçek toplam puanları arasında istatistiksel fark saptanmamıştır. Sağlık sorunu olan öğrencilerin
sağlık anksiyetesi ölçeği toplam puanı ve siberkondri ölçeği aşırı kaygı puanı diğerlerinden daha
yüksektir. İnternetten tarama yapma sıklıkları arttıkça siberkondri puanları da anlamlı olarak artış
göstermektedir. Erkek öğrencilerin doktora güvensizlik ve zorlantı alt boyutlarında aldıkları
puanları daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin fakülteleri ile sağlık anksiyetesi puanları
arasında ilişki saptanmazken, tıp fakültesi öğrencilerinin siberkondri ölçek puanları anlamlı
düzeyde düşük bulunmuştur (F:3.757 p:0.011).
Tartışma ve Sonuç: Sağlık sorunu varlığının siberkondri üzerine etkili olduğu saptanmıştır. Bu
öğrencilerin sağlık anksiyetesi ve siberkondri gibi somatoform sorunlarının belirlenmesi, eğitim
programında düzenlemelere ve öğrenci sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine destek
olabilecektir.
Anahtar Kelimeler
Sağlık bilimleri öğrencileri, sağlık anksiyetesi, siberkondri
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Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin ve Klinik
Öncesi Tıp Öğrencilerinin Geribildirimlere Bakış
Açısı: Niteliksel Bir Çalışma
Sinem Yıldız İnanıcı
yildiz.sinem@gmail.com, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Sibel Sakarya
skalaca@gmail.com, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Berrak Yeğen
byegen@marmara.edu.tr, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD
Giriş: Eğitim programının değerlendirilmesi tıp eğitiminin iyileştirilmesi açısından çok gereklidir.
Öğrencilerden alınan yazılı geribildirimler, program değerlendirmede (PD) yaygın olarak
kullanılan uygulamalardan birisidir. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin fakültede uygulanan geri
bildirim sürecine ait görüşlerini değerlendirmek PDnin niteliğini arttırmak açısından önemlidir.
Amaç: Çalışmada, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin fakültede uygulanmakta olan geribildirim
sürecinin işleyişi ve kullanılan formların içeriği ile ilgili görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Niteliksel tipteki bu çalışmada, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2. ve 3. sınıfta
okuyan 20 öğrenci ile 3 odak grup görüşmesi yapılmış; kullanılan formlar, geri bildirim verirken
etkili olan faktörler ve geri bildirim sürecinin etkinliği ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Görüşmeler
araştırmacılar tarafından okulda yapılmış, ortalama 50 dakika sürmüş, tümü kayda alınmıştır.
Kayıtlar aynı gün çözümlenmiş, iki araştırmacı tarafından kodlanmış ve içerik analizi yapılmıştır.
Yedi öğretim üyesiyle (6’sı kadın) de yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak
derinlemesine görüşmeler (her biri ortalama 25 dk.) yapılmıştır. Öğretim üyelerine, öğrencilerin
geri bildirim formlarını doldururken hangi motivasyonla hareket ettiklerine ilişkin görüşleri
sorulmuş, ayrıca genel olarak fakültedeki geribildirim süreciyle ilgili yaklaşımları ele alınmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %60’ı kadındır, % 75’i 2. sınıfta okumaktadır, % 70’i
geribildirim formlarını ara sıra doldurmaktadır. Formları mutlaka dolduran 5, hiç doldurmayan 1
öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu geri bildirim almanın amacını “öğrencilerin
gözünden aksaklıkları ve sorunları saptamak” olarak belirtmiştir. Eğitimin niteliğinin büyük ölçüde
eğitmenin niteliğine ve öğrenme çıktılarına bağlı olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin büyük
çoğunluğu, geribildirim formlarının açık uçlu bölümünü daha bilgi verici bulduklarını ve bu nedenle
burayı doldurmak konusunda daha motive olduklarını belirtmiştir. Geribildirim formlarında yer alan
ve öğrencilerden ilgili eğitim etkinliğini “genel olarak değerlendirmelerini” isteyen soruyu
yanıtlarken öğrencilerin dikkate aldığı özellikler şöyledir: entegrasyon düzeyi, programın
yürütülmesine ilişkin aksaklıklar, eğitmenlerle ilgili özellikler, uygulamaların etkinliği, öğrendiğini
hissetme ve sınav performansı. Geri bildirim sonuçlarının kimlerle paylaşıldığı ve nasıl
kullanıldığı; bu formların yanıtlanması açısından anahtar öneme sahiptir. Öğrencilere göre bir
eğitmenin dersine girmek ya da girmemek kendisine verilen en önemli geribildirimdir.
Öğretim üyeleri, geri bildirim almanın amacı konusunda öğrencilerin görüşlerini oldukça benzer
biçimde tahmin edebilmiştir. Geri bildirim vermeye katılımın az olmasını geri bildirim sonuçlarının
uygulamaya yansımasındaki eksiklikler ve karşılanmayan beklentiler nedeniyle olduğunu
söylemişlerdir. Eğitimin niteliğinin değerlendirmesi konusunda öğrencilerin eğitici özelliklerine
yaptıkları vurguyu kendileri de tespit etmiş; bunun yanı sıra entegresyonun kalitesi ve TUS’a
ilişkin beklentileri de ele almışlardır. Öğrencilerin programın genel olarak değerlendirilmesinde
kullandıklarını bildirdikleri kriterler ile öğretim üyelerinin öğrenciler tarafından kullanıldığını tahmin
ettikleri kriterler benzer temalar içermektedir. Geribildirimlerin kullanımına ilişkin olarak öğrenciler
öğretim üyesine direkt geri bildirim sağlanıp sağlanmadığı, öğretim üyeleri ise öğrenciye
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geribildirim verilip verilmediğinden emin olmadıklarını ve öğrencilerin belli geribildirimleri yazılı
hale getirmekten çekindikleri ifade etmişlerdir.
Sonuç: Katılımcılar geri bildirim sürecine ilişkin değerlendirmelerinde PD’nin bütün önemli
bileşenlerine işaret etmişlerdir. Geri bildirim sonuçlarının ve buna dayalı olarak yapılan
değişikliklerin öğrencilerle paylaşılması, öğretim üyelerinin geribildirim alma ve değişim yaratma
konusunda desteklenmesi, sürece katılımı ve bu etkinliğin niteliğini artıracaktır.
Anahtar Kelimeler
Geri bildirim, program değerlendirme, klinik öncesi dönem, tıp eğitimi
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Program Amaç ve Çıktılarını Güncellemede
Paydaş Katılımı: Hacettepe Tıp Fakültesi
Deneyimi
Meral Demirören
meraldemiroren@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bürge Atılgan
atilganburge@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gülşen Taşdelen Teker
gulsentasdelen@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sevgi Turan
sevgigunalturan@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Melih Elçin
melihelcin48@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Pergin Atilla
perginatilla@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bülent Altun
baltun@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Günümüzde tıp fakültelerinin eğitim programlarını çıktıya dayalı olarak geliştirmeleri
önerilmektedir. Çıktıya dayalı eğitim (ÇDE), programın sonunda mezunların sahip olmaları
beklenen çıktıların program hakkında kararlar almaya temel ve başlangıç oluşturan eğitim
programı geliştirme yaklaşımıdır. Temel amaç, toplumun sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek
ve geliştirebilecek yeterliklere sahip hekimler yetiştirmektir. ÇDE’nin temel gereklilikleri, programın
öğrenme çıktılarının toplumun sağlık gereksinimlerinden yola çıkılarak ilgili tüm tarafların katkısı
ile belirlenmesi ve programla ilgili kararlara dayanak oluşturmasıdır. Bu bağlamda, bir tıp
fakültesinin, programın öğrenme çıktılarını bir diğer ifade ile mezunun sahip olmasını hedeflediği
yeterlikleri iç ve dış paydaşların katılımı ile belirlemesi ve güncellemesi önemlidir.
Amaç: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programı amacının ve
program çıktılarının, kurumsal misyon-vizyon ile uyumlu, toplumun, tıp alanının ve öğrencilerin
güncel gereksinimleri doğrultusunda ve katılımcı süreçlerle gözden geçirilmesi ve yenilenmesidir.
Yöntem: Çalışma aşağıdaki adımlar izlenerek yürütülmüştür:
1. Doküman inceleme: Tıp eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür ve dokümanlar
(yeterlik çerçeveleri, çerçeve programlar, araştırmalar, raporlar vb.) incelenmiştir.
2. Paydaş görüşlerinin alınması: İç ve dış paydaş görüşleri, çalıştaylar aracılığı ile doğrudan
görüşme ve yazılı olarak alınmıştır. Bu yolla toplanan verinin nitel analizi yapılmıştır. Bu
kapsamda çalışmada izlenen yol ve katılımcı sayıları şöyledir:
Dış paydaş çalıştayı: Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi, Ankara Tabip Odası, İl
Sağlık Müdürlüğü, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Özel Umut Hastanesi,
Türk Hemşireler Derneği, Ankara Barosu-Sağlık Hukuku Komisyonu temsilcileri, Altındağ-
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Keçiören-Pursaklar ASM ve TSM hekimleri ile Hacettepe Tıp Fakültesi mezunları katılımıyla
gerçekleştirilmiş ve yarım gün sürmüştür.
İç paydaş-öğrenci çalıştayı: Çalıştayın duyurulmasını takiben gönüllü öğrencilerle (n=17)
gerçekleştirilmiş ve yarım gün sürmüştür.
Bireysel yazılı görüşlerin alınması: Bu kapsamda aşağıda tanımlanan gruplardan e-posta yoluyla
elektronik olarak hazırlanmış bir form aracılığıyla görüş alınmıştır:




Öğretim üyeleri (n=96)
Tıpta uzmanlık öğrencileri (n=107)
Mezunlar (n=37)

Çalışma kapsamında (çalıştay ve bireysel yazılı görüş alma) katılımcıların “Sizce tıp eğitimini
tamamlayan bir hekim hangi yeterliklere sahip olmalıdır? Diğer bir ifade ile, tıp eğitimi ne tür
yeterlikler kazandırmalıdır?” açık uçlu sorusuna yanıt oluşturmaları ve görüşlerini yeterlikler
şeklinde ifade etmeleri istenmiştir. İki ayrı yolla elde edilen nitel veri birleştirilerek ortak bir veri
dokümanı oluşturulmuştur. Ortak dokümandaki yeterlik önerileri içerik analizi yapılarak
değerlendirilmiştir. Bu amaçla, aşağıdaki adımlar izlenmiştir:






Kodların belirlenmesi,
Ortaklaşan önerilerin gruplandırılması
Hekim rolleri (uzman, iletişimci, sağlık savunucusu, bilim insanı, lider, işbirlikçi-ekip üyesi,
profesyonel) altında kodların gruplandırılması
Çalışmaya katılan farklı gruplara göre analiz edilmesi
Geliştirilen önerilerin mevcut program çıktıları, ulusal (UÇEP yeterlik çerçevesi) ve
uluslararası yeterlik çerçeveleri (CanMEDs ve GMC) ile karşılaştırılması.

Bulgular ve sonuç: İç paydaş-öğrenci çalıştayında iki grup raporu hazırlanmış, dış paydaş
çalıştayında toplam 44 yeterlik önerisi yapılmıştır. Öğretim üyeleri toplam 725 (:8,2), tıpta
uzmanlık öğrencileri 523 (:5,0) ve mezunlar 253 (:7,2) yeterlik önerisi geliştirmiştir.
Çalışma, iç ve dış paydaşlardan doğrudan katkılar sağlaması ve paydaş görüşlerinin hekim rolleri
başlıkları altında analiz edilmesi açısından, mezuniyet öncesi eğitim programının amaç ve
çıktılarının güncellenmesine önemli katkı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler

Tıp eğitimi, çıktıya dayalı eğitim, iç ve dış paydaş
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet
Öncesi Göğüs Cerrahisi Eğitim Süresi Yeterli mi?
Ali Özdil
dr_aliozdil@yahoo.com, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD

Tevfik İlker Akçam
tevfikilkerakcam@hotmail.com, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD

Önder Kavurmacı
doctor_onder@hotamil.com, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ufuk Çağırıcı
ufuk.cagirici@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD

Giriş: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı’nın temel amacı; ''bilim ve toplumdaki gelişmeler ile
hekimlik uygulamalarını bütünleştirip, toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti
ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip hekimler yetiştirmek'' olarak tanımlanmıştır. Bu
amaçla dikey ve yatay entegre eğitim sistemleri kullanılan fakültemizde, öğrencilerin Göğüs
Cerrahisi Anabilim Dalı ile tanışmaları ve bu branşta eğitim almaları 4. sınıf staj döneminde
mümkün olmaktadır. Çalışmamızda; travma, akciğer kanseri, pnömotoraks gibi nüfusun büyük bir
kısmını etkileyen sorunlara çözüm olan Göğüs Cerrahisi branşı için ayrılan eğitim süresi, pratikte
karşılaşılan hasta sayısı ile mukayese edilerek sorgulandı.
Amaç-Yöntem: Çalışmamızda, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İstatistik,
Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Poliklinik, Yatış,
Yoğun Bakım ve Acil Servis İstatistikleri” başlıklı araştırma verileri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi İstatistik Birimi verileri ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Öğretim Yılı
Rehberi verileri kullanıldı. Göğüs Cerrahisi hasta popülasyonu ile tıp fakültesi öğrencilerinin
Göğüs Cerrahisi eğitim süreleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Sağlık Bakanlığı Ocak - Ekim 2017 verilerine göre Türkiye genelinde en sık hasta
muayenesi yapılan ilk beş branş Acil Servis 76.843.439 (%25,97), İç Hastalıkları 26.898.446
(%9,09), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 18.210.754 (%6,16), Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
15.068.377 (%5,09) ve Göz Hastalıkları 14.969.016 (%5,06) olarak bildirilmektedir. Bu
araştırmada Göğüs Cerrahisi poliklinik sayısı 562.370 (%0,19) olarak tespit edildiği, bu veriler
içine konsültasyon sayıları dahil edilmediği görülmüştür. Bununla birlikte tüm branşlarda aktif
hizmet veren bir hastane olduğumuz göz önüne alınarak, hastanemiz verileri incelendi. Toplam
poliklinik sayısının 1.306.951 olduğu, acil servis muayene sayısının 196.357 (%15,02), göğüs
cerrahisi muayene sayısının ise 11.293 (%0,86) olduğu belirlendi. 2017 yılı incelendiğinde acil
servisimize başvuran 1882 (%0,95) hastadan göğüs cerrahisi konsültasyonu istendiği, bu
hastaların yaklaşık %60'ının da primer olarak Göğüs Cerrahisi kliniği tarafından takip edildiği
görüldü. Benzer şekilde Anestezi, Ortopedi ve Travmatoloji gibi birimlerden de yıllık 5000
civarında konsültasyon istendiği belirlendi. Yine hastanemize 1 yıl içinde yatırılan toplam 71611
hastanın 688’i (%0,96) Göğüs Cerrahisi Kliniğinde yatırılarak tedavi edildi. Bu verilere karşılık
fakültemizde dördüncü sınıf ders programında 3'ü diğer klinikler ile birlikte entegre oturumlar
olmak üzere toplamda 16 saat Göğüs Cerrahisi dersi verilmektedir. Tıp fakültesi öğrencilerinin
temel bilimler hariç öğretim süreleri boyunca yaklaşık 7000 saat ders gördükleri düşünüldüğünde,
eğitimlerinin ancak %0,23’ünü Göğüs Cerrahisi eğitimi oluşturmaktadır.
Sonuç: Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı gerek travma gerekse primer ve sekonder akciğer
kanserinin takip ve tedavisinde aktif görev almaktadır. Dünya popülasyonu için en önde gelen
mortalite unsurlarından olan bu patolojilerin takip ve sağaltımında Göğüs Cerrahisi’nin önemi
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ortaya çıkmaktadır. Öncelikli karşılaşılan hasta sayılarına bakıldığında Tıp Fakültesi öğrencilerinin
Göğüs Cerrahisi ders sayılarının tekrar gözden geçirilmesini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler
Tıp Fakültesi, göğüs cerrahisi, eğitim
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Kardiyoloji Uzmanlık Yeterlik Sınavında
Yapılandırılmış Sözlü Sınav Uygulaması
Sonuçları
Aylin Yıldırır
aylinyildirir@gmail.com, Başkent Üniversitesi

Orhan Önalan
oonalan@gmail.com, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi

Armağan Altun
armagan.altun@tkd.org.tr, Başkent Üniversitesi

Dilek Ural
dilekural@andex.com.tr, Koç Üniversitesi

Murat Özdemir
hozdemir@gazi.edu.tr, Gazi Üniversitesi

Özgür Aslan
ozgurasl@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi

Haldun Müderrisoğlu
ihaldunum@gmail.com, Başkent Üniversitesi
Giriş: Uzmanlık Eğitiminde kişisel yeterliğin belgelendirilmesi amacıyla yapılan yeterlik
sınavlarında, değerlendirme ve sentez gibi üst düzey bilişsel hedeflere ait ölçme ve
değerlendirmelerin de mutlaka yapılması gerekmektedir. Ancak uzmanlık düzeyinde yapılan
sınavlarda bu üst düzey bilişsel hedeflerin objektif olarak değerlendirilmesi ve sınav sonuçlarına
yansıması güçtür.
Amaç: Bu çalışmada farklı alanlarda üst düzey bilişsel hedefleri ölçmeyi hedefleyen
kardiyoloji yapılandırılmış sözlü sınavlarında adayların alanlara göre başarı dağılımlarının
incelenmesi ve zayıf oldukları alanların tespit edilmesi amaçlanmıştır
Yöntem: Kardiyoloji Uzmanlık sınavı yazılı ve sözlü sınavlar olmak üzere 2 aşamada
yapılmaktadır. Uzmanlık Çekirdek Müfredatının konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş,
çoğunluğu probleme dayalı 100 soruluk çoktan seçmeli yazılı sınavda 70 ve üstü puan alanlar
sözlü sınavına girebilmektedir. Yapılandırılmış sözlü sınav, 4 farklı bilişsel alanda değerlendirme
ve sentez düzeyinde ölçme ve değerlendirmeye hizmet eden ve her birinin puanı 25 olan
duraklardan oluşmaktadır. Bu duraklar elektrokardiyografi (EKG), fizik muayene (FM),
ekokardiyografi (EKO) ve koroner anjiyografi (KAG)’dir. Adayın bu sınavdan ‘yeterli’ kabul
edilebilmesi için her duraktan en az 13 puan alması ve total puanının en az 70 olması
gerekmektedir. Herhangi bir duraktan 13’ün altında alan aday total puanı 70’in üzerinde olsa bile
o durak için baraj altı kalarak ‘yetersiz’ kabul edilmektedir. Değerlendirme EKG durağında iki farklı
EKG’nin yorumlanması ve hasta ile ilgili tanı ve tedaviyi tartışması, FM durağında ise kalp sesi
dinletilmesi ve telekardiyografi/akciğer grafisi yorumlaması şeklinde olmaktadır. EKO ve KAG
duraklarında ise adayın videosunu izlediği hastanın görüntülerini yorumlaması istenmekte, ilgili
tanıyı koyması ve tedaviyi tartışması beklenmektedir. Her durak için adaya sorulacak
sorular, beklenen yanıtlar ve puan karşılıkları jürilere verilen sınav değerlendirme formunda yer
almakta ve her durakta değerlendirme 2 jüri üyesi tarafından yapılmaktadır. Bu
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tanımlayıcı çalışmada son 4 yıla ait Kardiyoloji yapılandırılmış sözlü sınav evrakları retrospektif
olarak incelenmiş ve 4 farklı alana ait puanların tanımlayıcı ve korelasyonel analizleri yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmada yazılı sınavı başararak sözlü sınava başvuran 158 adaya ilişkin sınav
sonuçları değerlendirilmiştir. Sınav sonucunda 114 aday yeterli (%72.2) görülerek ‘Kişisel Yeterlik
Belgesi’ almaya hak kazanmıştır. Adayların farklı duraklardan aldığı puanların ortalamaları EKG
durağı için 19.76±4.41, FM durağı için 17.36±4.91, EKO durağı için 18.94±4.07 ve KAG durağı
için 19.36±3.61 olarak saptanmıştır. Her durak için sınır kabul edilen 13’ün altında puan alan
aday sayıları EKG durağı için 10 (%6.3), FM durağı için 28 (%17.7), EKO durağı için 12 (%7.6) ve
KAG durağı için 5 (%3.2)’tir. Yetersiz olarak değerlendirilen 44 adaydan toplam puanı 70’in
üzerinde olup herhangi bir duraktan (4 EKG, 4 EKO, 4 FM ve 2 KAG) 13 puan altında aldığı için
yetersiz olan aday sayısı 14’tür. Adayların 4 farklı duraktan aldığı puanların birbiriyle ilişkisi
değerlendirildiğinde EKG ile FM durağı puanları arasında (r=0.398, p<0.001) ve KAG ile EKO
durakları puanları arasında anlamlı ilişki olduğu (r=0.408, p<0.001) saptanmıştır.
Sonuç: Uzmanlık düzeyinde üst düzey bilişsel hedeflerin değerlendirilmesi için yapılandırılmış
sözlü sınavı kolay uygulanabilir bir ölçme yöntemidir. Kardiyoloji sözlü sınavında adayların en
başarısız olduğu alanın FM, en başarılı olduğu alanın ise KAG olması düşündürücüdür. Uzmanlık
eğitimi yapan merkezlerin semiyoloji eğitimine ağırlık vermesi, uzmanlık öğrencilerinin ise
teknolojik tanı yöntemleri kadar hastanın fizik muayene bulgularını önemseme konusunda
bilinçlendirilmesi eğitimin gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler
Uzmanlık eğitimi, yeterlik belgesi, yapılandırılmış sözlü sınav
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Adeno/tonsillektomi için Geçerli ve Güvenilir Bir
“Cerrahi Beceri Cetveli” Geliştirilmesi
Cüneyt Orhan Kara
cokara@yahoo.com, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD

Erdem Mengi
emengi@gmail.com, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD

Funda Tümkaya
ftumkaya@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD

Necdet Ardıç
fnardic@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD

Hande Şenol
handesenol@gmail.com, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD
Amaç: Ülkemizde de Tıpta Uzmanlık Kurulunun kararıyla yeterlik temelli uzmanlık eğitimine
geçilmiştir. Artık uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerinde beklenen alanlarda öğrencinin yeterli
olduğunun gösterilmesi gerekmektedir. Cerrahi becerilerde yeterliğin gösterilmesinde geçerliği ve
güvenirliği sağlanmış ölçme ve değerlendirme araçlarına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada KBB
uzmanlarının en çok yaptığı ameliyat olan ve KBB uzmanlık eğitiminin ilk yıllarında öğrenilen
adeno/tonsillektomi operasyonu için geçerli ve güvenilir bir cerrahi beceri cetveli (CBC)
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tonsillektomi için tasarlanmış, İngilizce alan yazında yer alan OSATS örneği
temel alındı. İlk aşamada orijinal İngilizce Tonsil-CBC'i geliştiren araştırmacıdan Türkçe uyarlama
yapmak için yazılı izin alındı. Orijinal test (OSATS - Objective Structured Assessment of
Technical Skills) Türkçe’ye çevrildi ve dil geçerlik çalışması yapıldı. Uyarladığımız teknik içerikli
bir “başarı testi” olduğu için dil uyarlama aşamasında ölçek uyarlamadan daha farklı bir yol
izlendi. İlk aşamada Kara, Erdem ve Ardıç orijinal İngilizce metni birbirinden bağımsız çevirdiler.
Daha sonra yaptıkları çevirileri inceleme ve karşılaştırma sürecinde bir araya getirip, tek bir
Türkçe metin haline getirdiler. Cerrahi beceri cetvelleri psikopatolojik veya bir tutum değerlendiren
bir ölçek olmayıp, daha çok teknik bir metin olduğu için dil uyarlama kısmı bu aşamada
sonlandırıldı. Pamukkale Üniversitesinden Etik kurul izni alındı. Bir sunum yapılarak, araştırma
sürecinde izlenip puanlandırılacak ameliyatları gerçekleştirecek olan uzmanlık öğrencileri ve
öğretim üyeleri cerrahi beceri değerlendirme işlemleri hakkında bilgilendirildi. Operasyonda
izlenen her cerrahdan yazılı onam alındı. Veri toplamaya geçildi.
Bulgular: Modifiye Delfi yöntemi ile çalışılarak tonsillektomi basamaklarına, adenoidektomi
basamakları da eklendi. Seksen ameliyat canlı olarak izlendi, 105 test formu dolduruldu. Takiben
güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapıldı.
Güvenirliğin gösterilmesi için; “Göreve Özgü Başarı Testi”nde tonsillektomi için Cronbach’s alpha
değeri 0,975, adenotonsillektomi için Cronbach’s alpha değeri 0,98, Bütüncül başarı testi için
0,98’dur. Bu Cronbach’s alfa değerleri iç tutarlığın çok yüksek olduğunu göstermektedir.
Değerlendiriciler arası güvenirliğin gösterilmesi için iki değerlendirici, 25 performansı aynı anda
izleyerek bağımsız olarak puanlandırmışlardır. İntraclass korelasyon değerleri göreve özgü başarı
testinde (p=0,0001; r=0,969) ve bütüncül başarı testinde (p=0,0001; r=0,957) iki değerlendirici
arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde oldukça güçlü bir korelasyon olduğu
görülmüştür.
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“Bütüncül Değerlendirme” ve “Göreve Özgü Değerlendirme” testleri arasındaki ilişki
incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde oldukça kuvvetli bir korelasyon olduğu
saptanmıştır (r=0,951; p=0,0001).
Geçerliğin gösterilmesinde; eğiticilerin testlerden aldıkları puan değerlerinin öğrencilerin aldıkları
puanlara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür (p=0,0001).
Uzmanlık öğrencilerinde cerrahi tecrübe arttıkça hem “göreve özgü” puanlarında, hem de
“bütüncül” puanlarında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde kuvvetli artış olduğu
görülmüştür (r=0,834 ; p=0,0001),(r=0,861 ; p=0,0001)
Bir uzmanlık öğrencisi ise adenotonsillektomi yapmaya başladığı günden beri izlenmiştir. Elde
edilen verilerden Saçılma grafiği yapıldığında uzmanlık öğrencisinin her cerrahi performans
sonrası giderek daha yüksek puan aldığı görülmüştür.
Sonuçlar: Bu araştırma ile AdenoTonsil-CBC’nin psikometrik özelikleri değerlendirilmiş, geçerli
ve güvenilir bir ölçme değerlendirme aracı olduğu gösterilmiştir. Bu örnek adenotonsillektomide
cerrahi beceriyi değerlendirme amacıyla geliştirilmiş ilk Türkçe örnektir. Ayrıca cerrahi alanda da
ilk Türkçe CBC örneğidir. AdenoTonsil-CBC uzmanlık öğrencilerinin gelişimini izlemek, spesifik ve
yapıcı geri bildirim vermek amacıyla ameliyathanede güvenle kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler
Cerrahi beceri cetveli, iş başında ölçme değerlendirme
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Tıpta İnsan Bilimleri İçinde Edebiyat ve Sanat,
Bir Uygulama Örneği
Zuhal Okuyan
zuhal.okuyan@gmail.com, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Hakan Abacıoğlu
hakan.abacioglu@izmirekonomi.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp
Bilimleri Bölümü

Gönül Dinç
dincgonul@gmail.com, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Giriş: Tıpta insan bilimleri, tıbbi etik, sosyoloji, antropoloji, tıp tarihi, sanat ve edebiyatı kapsayan
ve dünyanın birçok üniversitesinde kendi başına bir bölüm olarak sağlık alanında eğitim ve
araştırma görevi üstlenen multidisipliner bir alan. Tıp eğitiminde bu alanı oluşturan tüm
disiplinlerin yeri önemli ancak bu bildirinin konusu tıp eğitiminde edebiyat olarak sınırlandı. Bu yıl
ilk defa öğrenci alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘İnsan, Toplum, Gezegen’ dersi
içinde insanı, toplumu ve doğayı tarihsel gelişimi içinde anlamak için bir araç olarak edebiyat ve
sanat önemli bir yer tutuyor.
Amaç: İnsan, toplum ve doğayı çeşitliliği ve çelişkileri ile birlikte anlamaya çalışan, sosyal
sorumluluğu ve empati duygusu olan, tıp dışı kitaplar okumaya da zaman ayırabilen, ilgi alanlarını
geliştirebilen tıp öğrencileri yetiştirebilmek ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak.
Yöntem: Tıp eğitimi içinde edebiyat ve sanatı kullanan değişik ülkelerden birçok örnek
incelenmiş, çok bilinen klasikleri de içeren bir kitap havuzu oluşturulmuştur. Birinci sınıfın ilk
yarısında verilen listeden seçilen bir romanı okuyup rapor hazırlama yükümlülüğü olan
öğrencilerin ikinci yarıda ise gruplara ayrılarak bir tiyatro eserini okuyup grup sunumu yapma
zorunlulukları vardır. Her iki çalışma da dönem sonunda yapılan ‘İnsan Toplum ve Gezegen’
(HSP) değerlendirmesinde diğer ödevlerden daha fazla puana sahiptir ve sınav yerine
geçmektedir. İnternet üzerinden ‘blackboard’ sistemine yüklenen raporlar ayrıca sınıfta sunulup
tartışılmaktadır. Az sayıda öğrenci olduğu için şimdilik her öğrencinin sözel olarak da sunum
yapabilmesi sağlanabilmektedir. Roman ve oyunlar, içinde tıp ve hastalık olan ve/veya
kahramanları hasta ve hekim olan eserlerden seçilmiştir.
Bulgular: Zorunlu kitap okuma ve değerlendirme ilk başta öğrenciler tarafından yadırgansa
da yazılan analiz raporlarının önemli bir bölümü özgün ve iyi yapılandırılmıştı. Raporların sınıfta
sunumu sırasında ise yaratıcı görsel teknikler geliştiren öğrenciler kitapların tüm sınıfta
tartışılmasını sağladılar. Bazı öğrenciler yazarların diğer kitaplarını da okuyacaklarını, bazıları ise
arkadaşlarının okuduklar kitapları merak ettiklerini söylediler. Öğrenciler ayrıca sistematik bir
rapor yazma konusunda da deneyim sahibi oldular.
Sonuç: Dünyada edebiyat ve sanat tabanlı uygulamaların tıp eğitiminde empati geliştirme ve
mesleki gelişim konusunda yarattığı pozitif etki konusunda çok sayıda çalışma var. Bu nedenle
birçok tıp fakültesinin müfredatında bu konular yer alıyor, ancak birçok okulda programlar seçmeli
ders olarak açılıyor. Tıp eğitiminin ilk üç yılında edebiyat ve diğer sanat dallarının müfredata
entegre bir biçimde yer almasını savunuyoruz. Özelde edebiyat ve sanat, genelde ise tıpta insan
bilimleri öğrencilere yeni bir bakış açısı kazandırırken okuduğunu sunabilme becerisini de
geliştirir, tıbbın sosyal ve psikolojik yönlerini kavramaya yardım ederken öğrencinin insanın iç
dünyasını keşfetmesini ve hekimlik mesleğinin özelliklerini görmesini sağlar.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimi, insan bilimleri, edebiyat, sanat
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Tıp Eğitimcisi Ne Bilmeli ve Nasıl Olmalıdır?
Çembersel Tıp Eğitimcisi Modeli
Engin Karadağ
enginkaradag@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi

Kevser Erol
kerol@ogu.edu.tr, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Hüseyin İlhan
hilhan@ogu.edu.tr, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Ferhan Esen
ferhanesen@gmail.com, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Didem Arslantaş
adidem@ogu.edu.tr, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fatma Sultan Kılıç
fskilic@ogu.edu.tr, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Kubilay Uzuner
kuzuner@ogu.edu.tr, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Giriş: Herhangi bir konuyu öğretebilmek için o konuyu belli bir düzeyde anlamış olmanın
gerekliliği aşikârdır. Ancak sadece konuyu bilmenin öğretmek için yeterli midir? Bu soru “öğretme
bilgisi ne çeşit bir bilgidir? sorusuna götürmektedir. Temel olarak öğretmen bilgisinin sistematik
olarak tanımlanması Shulman (1986, 1987) tarafından yapılan çalışmalarla öne çıkmıştır.
Shulman öğretmenliğin bilgi temelini yedi kategoriye ayırmıştır. Bu kategoriler sırasıyla: içerik
bilgisi, genel pedagojik bilgi, öğretim programı bilgisi, pedagojik alan bilgisi, öğrenci özellikleri
bilgisi, eğitim sistemi bilgisi ve eğitim hedefleri, değerleri, tarihi ve felsefi temelleri bilgisidir.
Öğretmenlik bilgisi genel olarak ilk ve ortaöğretim öğretmenlerinde bulunması gereken bilgi ve
özellikler üzerine gelişmiştir. Genelde yükseköğretimde özelde ise tıp eğitimde öğretim faaliyeti
yürüten öğretim üyelerinin ne bilmeleri ve nasıl olmalıdır? Soruları literatürde ihmal edilen
konularına başında gelmektedir.
Amaç: Bu araştırmada öncelikle öğretmek için gerekli bilgisi teorik olarak incelendikten sonra tıp
eğitimcisinde bulunması gereken niteliklerle üzerine bir modelleme yapılacaktır. Son olarak bu
modelin tıp eğitimi için ne anlama geldiği tartışılacaktır.
Yöntem: Tıp eğitimcisinin ne bilmesi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir modelleme çalışması
olan bu araştırma, nitel ve nicel modellerin bir arada kullanıldığı karma yöntem çerçevesinde
yapılandırılmıştır. Araştırmada nitel verilerden nicel sonuçlar elde etme amaçladığından karma
yöntemlerden keşfedici desen kullanılmıştır. Keşfedici desen, katılımcılar tarafından nitel
yöntemlerle oluşturulan olguların arasındaki benzerlik ve ilişkilerin nicel olarak ifade edilebilmesini
sağlar. Araştırma İç Anadolu Bölgesi’nde bir devlet üniversitesi tıp fakültesinin her sınıf
düzeyinden olmak üzere gönüllü 271 öğrenciden elde edilen veriler üzerine yapılandırılmıştır.
Bulgular ve Sonuç: ‘Çembersel Tıp Eğitimcisi Modeli’ altı bileşen ve her bir bileşen birbirleriyle
ilişkili 24 alt yapı olarak kurgulanmıştır. Bileşenler ‘Öğretmenlik Meslek Bilgisi’, ‘Alan Bilgisi
Hâkimiyeti’, ‘Bireysel Olgunluk’, ‘İletişim Becerisi’, ‘Yenilikçi Ruh/Uyarılım’ ve ‘Diğer Nitelikler’
olarak adlandırılmıştır. Her bir bileşen ise kendi içinde yapılara ayrılmaktadır. Çembersel dizilim
bileşen ve yapıların ağırlığına göre şekillenmiştir. Çember modelinde tıp eğitimcisinde olmazsa
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olmaz en önemli iki temel nitelik; (i) ‘Pedagojik Yetkinlik (%82 Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve %18
Alan (Tıp) Bilgisi Hâkimiyeti)’ ve (ii) ‘Bireysel Olgunluk’tur. Pedagojik Yetkinliğin en önemli yapıları
‘Sınıf Yönetimi Becerisi’ ve ‘Alan (Tıp) Bilgisi Hâkimiyeti’dir. Aynı şekilde Bireysel Olgunluğun en
önemli yapı taşı ‘Nezaketlilik’ ve ‘Samimiyet’tir. Çembersel model tıp eğitimcisini bir bütün olarak
değerlendirmeye olanak vermektedir. Bir başka deyişle, bütün bileşen ve yapılar, tıp eğitimcisi
niteliklerini sistematik bir ilişki örüntüsüyle açıklamakta kullanılabilmektedir. Böylelikle çeşitli
niteliklerle tıp eğitimcisi arasındaki ilişkilerin bir bütün olarak incelenmesini mümkün kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimcisi, çembersel tıp eğitimcisi modeli
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Tıp Eğitiminde Eğitici Motivasyonu; Olgu
Sunumu
Levent Altıntaş
levent.altintas@acibadem.edu.tr, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Melike Şahiner
melike.sahiner@acibadem.edu.tr, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Giriş: Hekimlerin eğitici kimlikleri geçmiş yıllara göre daha fazla temel profesyonel aktivite
olarak kabul edilmeye başlanmış ve formal bir eğitimci eğitimi almamalarına karşın tıp alanı
akademisyenleri için temel sorumluluk olarak benimsenmiştir. Ancak bir konuyu iyi biliyor olmak
iyi öğretebiliyor olmakla eş değer değildir. Zaman baskısı, eğitim için harcadıkları emek
üzerinden değerlendirilmelerindeki eksiklikler, pratikteki zorluklar gibi faktörler tıp eğiticilerinin
kendilerini eğitici olarak görmelerini zorlaştırmaktadır.
ACUTF TEAD olarak Fakültemizde görev alan tüm öğretim üyeleriyle ortak çalışmalar yürütmek
ve eğitim motivasyonlarını geliştirmek önemli hedeflerimizden biridir. Bu amaçla eğitim
modülleri, seminerler düzenlemekte, davet edildiğimiz eğitim toplantılarına katılmakta, öğretim
üyeleriyle temas kurmaktayız. Ayrıca, öğretim üyelerinin tıp eğiticisi olarak gelişiminde, birlikte
çalışabileceğimizi, danışabilecekleri alanları ve nasıl destekleyebileceğimizi anlatmaktayız. Bu
çabalarımıza
geri dönüşleri incelediğimizde; öğretim üyelerinin tepkileri açısından
gözlemlenebilir farklılıklar olduğunu, TEAD’a farklı şekillerde geri dönüş yaptıklarını tespit ettik
ve eğitimde sorumluluk alarak harekete geçen öğretim üyelerinin temelde aşağıda yer alan
gruplara ayrılabileceklerini düşündük;
1. grup öğretim üyeleri TEAD’ın yaptığı eğitimlerden veya etkileşimlerinden öğrendikleri ile kendi
uygulamalarını geliştiriyor. TEAD ile doğrudan ilişki kurmak için çabaları olmasa da bunları fark
etmeye ve geri dönüş yapmaya çalışıyoruz.
2. grup öğretim üyeleri bireysel veya anabilim dalı olarak eğitim planları yapıyor ve bunu TEAD’la
paylaşarak görüş alıyorlar
3. grup öğretim üyeleri ise bizi bireysel veya anabilim dalı olarak davet ediyor ve birlikte çalışarak
eğitim planları oluşturuyoruz.
Bu saptamalarımızın ışığında üçüncü grupta yer alan bir grup öğretim üyesinin, eğitim planlama
konusunda özellikle kendi başına aksiyon aldıkları, sorunlarını etkin olarak belirledikleri, çözüm
önerileri ürettikleri, literatür araştırarak tıp eğitimi temel yaklaşımlarını kullandıklarını gözlemledik.
Yaptıkları işi geliştirmeye çalışan bu öğretim üyelerinin tıp eğitimi açısından olgu özelliği
taşıdığını düşündük.
Yöntem: Bu değerlendirmeyle ACUTF klinikte çalışan iki öğretim üyesini tespit ederek, yüzyüze
nitileksel görüşme yaptık. Kendilerini harekete geçiren motivasyon, bu motivasyonu etkileyen
olumlu-olumsuz faktörler, kurumsal etkiler ve ileriye yönelik planları konularını sorguladık.
Öğretim üyesinin öğrenciliği döneminde ki eğitim deneyimleri; iç motivasyonlarının varlığı; eğitime
katkı sağlamak; yaptığı işte öğretmen olarak fark yaratma isteği; öğrencilerle birlikte olma
motivasyonu; yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlarını verdiği memnuniyet; TEAD’nın varlığı
(danışma, güvenilir bilgiye ulaşma) bu olguların temel motivasyonel özellikleriydi.
Sonuç: Bu öğretim üyeleri ile yaptığımız görüşmeler sonucu yaptığımız değerlendirmelerimiz
aşağıda yer almaktadır;
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Öğrencilik döneminde eğitimle ilgili deneyimler önemli bir aktivatördür, TEAD’ların tıp
fakültesi öğrencileri ile tıp eğitimi konulu çalışmaları etkin olarak yürütmesi ileride öğretim
üyesi olacakların pozitif motivasyonlarını arttıracağını düşündürmektedir.
TEAD’ların varlığı ve öğretim üyesi ile iletişim kurma biçimi iç motivasyonu yüksek öğretim
üyelerinin taleplerini belirliyor ve gelişmeye yönelik isteklerini arttırıyor, Danışman olarak
hazır olduğumuzu ve ne destek verebileceğimizi etkin ve sürekli ifade etmemiz gerekiyor
Öğretim üyesinin etkinliği, öğrencilerin gelişimini izleyebilecekleri süreçlerin geliştirilmesi ile
artıyor.

Bu öğretim üyelerinin, diğer öğretim üyelerinin genelde eğitime karşı motivasyonlarının düşük
olmasına neden olarak gösterdikleri, zaman sınırlaması; eğitim alanında harcanan çabanın
karşılığının sınırlı olması; öğretim üyeleri arasındaki motivasyon farklılıkları gibi nedenleri aynı
şekilde yaşamalarına karşın, bunu eğitime katkı vermelerinde bir engel olarak görmemektedirler.
Bu olguların tespit edilerek desteklenmesi TEAD’larının temel hedeflerinden biri olmalıdır,
geleceğin motive tıp eğiticilerinin yetişebilmesi için öğrencilerle iletişimin arttırılması
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler

Tıp eğitimi, eğitici motivasyonu
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Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri ile
Hekimlerin, Epistemolojik İnançları ve Yaşam
Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi
Şeyda Ferah Arslan
ferahtuygar@mynet.com, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Özlem Sarıkaya
osarikaya@gmail.com, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Tıp eğitimi yaşam boyu devam eden, sürekli bir eğitimdir. Epistemolojik inançlar ve yaşam
boyu öğrenme eğilimi, eğitim sürecini hem etkileyebilen hem de eğitim sürecinden etkilenebilen
dinamik alanlardır. Bu düzeylerin belirlenmesi öğrenme ve öğretme sürecinin geliştirilmesinde
önemlidir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı hekimlerin, tıp fakültesi öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin
epistemolojik inançları ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerini belirlemektir.
Yöntem: Araştırma, ilişkisel tarama modeline dayanan betimsel bir çalışmadır. Balıkesir
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 274 öğrenci, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 101 öğretim
üyesi ve Balıkesir Devlet Hastanesi’nde çalışmakta olan 121 hekim ile yürütülmüştür. Katılımcılar
tesadüfi olarak ve gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Araştırma verileri gerekli tüm izinler
alındıktan sonra, ‘Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği’ ve ‘Epistemolojik İnanç Ölçeği’ ile
toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde frekans dağılımlarının yanı
sıra, kategorik ve sürekli değişkenlerin birbirleriyle ilişkilerinin incelenmesinde Kolmogorov
Simirnov testi, Mann Whitney U-Testi, Kruskal Wallis H-Testi Spearman Korelasyon analizleri
kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 18.0 yazılımı aracılığıyla analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.
Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.
Bulgular: Araştırma bulguları analiz edildiğinde; hekimlerin (X=2,40±0,52), tıp fakültesi
öğrencilerinin (X=2,24±0,51) ve öğretim üyelerinin (X=2,02±0,36) olgunlaşmış epistemolojik
inançlara sahip oldukları saptanmıştır. Hekimlerin (X=2,62±0,94), tıp fakültesi öğrencilerinin
(X=2,58±0,86) ve öğretim üyelerinin (X=1,89±0,58) yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin iyi
düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve epistemolojik inançları arasında
pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=0,51; p<0,05).
Sonuç: Araştırmaya katılanlar gelişmiş epistemolojik inançlara ve yüksek düzeyde yaşam boyu
öğrenme eğilimine sahiptir. Epistemolojik inancı en olgun olan grup öğretim üyeleri iken, bunu
sırasıyla tıp fakültesi öğrencileri ve hekimler izlemektedir. Yaşam boyu öğrenme eğilimi için de
aynı sıralama geçerlidir. Öğretim üyelerinin diğer gruplara oranla daha gelişmiş epistemolojik
inanç ve yaşam boyu öğrenme eğilimi düzeyine sahip olmaları beklenen bir sonuçtur. Tıp
fakültesi öğrencilerinin hekimlerden daha olgun epistemolojik inançlara ve daha fazla yaşam boyu
öğrenme eğilimine sahip olmaları ise çalışma grubundan kaynaklanan sınırlılıklar da düşünülerek
yorumlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimi, yaşam boyu öğrenme eğilimi, epistemolojik inançlar
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Tıp öğrencileri için “Girişimcilik ve Yenilikçilik”
eğitim programı nasıl düzenlendi? Öğrenciler ne
düşünüyor?
Rahman Yavuz
rahman.yavuz@omu.edu.tr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Murat Sinan Engin
msinan.engin@omu.edu.tr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ebru Kelsaka
ebruk@omu.edu.tr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ahmet Pişkin
apiskin@omu.edu.tr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş ve Amaç: Girişimcilik, işle ilgili fırsatları tanımak ve bu fırsatları değerlendirmek için uygun
bir risk yönetimi belirleme ve yönetim becerilerini kullanarak değer oluşturma sürecidir. Bu
süreçte öngörülemeyen durumlarda ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde yenilikçi
yaklaşımların kullanılıyor olması, girişimciliğin tanımı içerisinde yenilikçilik kavramının da önemini
göstermektedir. Latince “innovare” sözcüğünden türetilmiş olan yenilikçilik, var olan ürünlerin
geliştirilerek yeni ürünlerin oluşturulması için üretim süreci ve organizasyonların araştırılması,
geliştirilmesi ve toplumun faydasına sunulması süreçlerini kapsamaktadır. Bu araştırmada
mezuniyet öncesi tıp eğitimi programında tıp öğrencilerine girişimcilik ve yenilikçikle ilgili
oluşturulan eğitim programın içeriğinin paylaşılması ve öğrenci görüşlerine yer verilmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem: Girişimcilik ve yenilikçilikle ilgili kavramların öğretilmesi için 2017-2018 akademik yılında
ilk kez tıp fakültesi programı içerisinde uygulanmak üzere “Girişimcilik ve Yenilikçilik” isimli
seçmeli blok programı oluşturulmuştur. Seçmeli blok programı 3 hafta olarak planlanmış, ikinci ve
üçüncü sınıftan toplam 40 öğrenci blok programına dahil edilmiştir.
Öğretim yöntemleri ve içerik
a. Anlatma: Girişimcilik nedir?, girişimcilikle ilgili temel kavramlar ve girişimciliğin önemi,
girişimcilik türleri ve girişimcilikte kaynaklar, girişimcilikte gelişmeler ve girişimcilere öneriler,
girişimcilik örnekleri, işletmeler ve işletmelerin temel fonksiyonları, ülkemizde ve dünyada
girişimcilik eğitimi, Ödenek başvurusu prosedürleri (TÜBİTAK, KOSGEB, ERASMUS),
inovasyon nedir? AR-GE nasıl yapılandırılır? Fikri mülkiyet nedir? Nasıl korunur? Patent,
faydalı model, ve marka prosedürleri, İşletmeler ve işletmelerin temel fonksiyonları,
b. Tartışma: Girişimci olabilir miyim? Yatırımcı bulma, patent sonrası ticarileşme süreci Patent
ve ARGE sürecinde sorun çözme (Panel), Tıbbın farklı disiplinlerinde yenilikçi yaklaşımlar
(Panel)
c. Alan gezisi: TEKNOPARK, KİTAM, Botafarma eğitsel alan gezileri
d. Örnek olay: (olgu sunumu) Yaratıcı düşünme
e. Grup çalışması (proje): Adım adım fikirden projeye, iş modeli kanvası oluşturmak
Ölçme ve değerlendirme
a. Çoktan seçmeli test sınavı
b. Portfolyo değerlendirme
c. Proje değerlendirme
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Blok programı hakkında öğrenci görüşleri araştırmacı tarafından ve açık uçlu sorulardan oluşan
blok sonu değerlendirme formundan elde edilen verilerden elde edilmiştir.
Bulgular
Olumlu öğrenci görüşleri
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Girişimci olmak istediğim takdirde hangi basamakları hangi sırayla gerçekleştirmem
gerektiğini biliyorum
Yenilikçilik, problemlere çözüm bulma konusunda bakış açım değişti
Hocalar tecrübe ve deneyimlerini bizimle faydalı olacak şekilde paylaştılar
Çeşitli konularda girişimcilikte bulunan hocalarımızın ders vermesi bizi bilinçlerdi
Bir proje yaparken izleyeceğimiz yollar güzel bir şekilde anlatıldı
Patent alma aşamaları da bizim için önemliydi
Alanında uzman birçok kişinin blok programına dahil olması
Gezi programlarının çokluğu
Fikirlerimizi uygun şekilde icraate geçirmek için yararlı
Telif ve patent konusunda asgaride olsa bilgi edinmemizi sağladı
Fikirsel mülkiyetimizi korumamızı sağlayacak bir blok oldu
Fikrimizin pek olmadığı proje, patent alma, yeni şeyler bulma, detaylı yaklaşım, farklı bakış
açıları kazanmak için yeterli düzeyde yardım, destek sağlandı
İlk kez yapılmasına rağmen amacına yönelik bir blok oldu

Olumsuz öğrenci görüşleri
o
o
o
o

Üç haftalık süre içerisinde proje bulmamız istendi
Proje bulmakta biraz zorlandık
Derslerin ertelenmesi
Satış, kar-zarar, pazarlama, maliyet hesaplayabilme konularında da fikir sahibi olmak
isterdim

Sonuç: “Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli Bloğu” bu yıl ilk kez yapılandırılmış ve uygulanmıştır.
Her iki kavramın öğretilmesinde öğrencilerin bakış açıları dikkate alınarak programın geliştirilmesi
ve tıp eğitiminin farklı sınıf ve evrelerinde uygulanması çalışmaları planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Girişimcilik, yenilikçilik, mezuniyet öncesi tıp eğitimi
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Öğretim Üyesi, Standart Hasta ve Öz
Değerlendirme Puanlarının Güvenirliği
Gülşen Taşdelen Teker
gulsentasdelen@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Orhan Odabaşı
odabasiorhan@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Performans ölçümlerinde değerlendirme sürecine, değerlendirici nitelikleri, kullanılan
kontrol listeleri ya da rubriklerde yer alan ölçütlerin anlaşılırlığı, değerlendirilmeye çalışılan
performansın niteliği vb. pek çok hata kaynağı karışabilmektedir. Verilen kararların bireylerin
geçme kalma durumlarına ciddi etkilerinin olabileceği performans ölçümlerinde, bu tür hatalardan
arınık bir diğer ifadeyle güvenilir ölçmeler yapmak bir zorunluluktur. Bu çalışmanın amacı,
puanlayıcı olarak görev alabilecek farklı niteliklerdeki grupların verdikleri puanların güvenirliğinin
değerlendirilmesidir.
Yöntem: Çalışma grubu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Hacettepe Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi 2.sınıfta okuyan ve Klinik Beceri Eğitimi dersini alan 12 öğrenciden
oluşmaktadır. Bu öğrenciler, derste ele alınan Başvuran/Hasta ile Görüşme becerileri
kapsamında bir standart hasta görüşmesi gerçekleştirmektedirler. Bu görüşmeler ise 16
maddeden oluşan bir kontrol listesi kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma kapsamında 12
öğrencinin görüşmelerinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu veriler ise dört farklı yoldan
toplanmıştır. Öncelikle, görüşmenin hemen sonrasında her öğrenci kendi performansını
değerlendirmiştir (self-assessment). Bunun yanı sıra her standart hasta görüşmenin hemen
sonrasında görüşme yaptıkları öğrenciyi değerlendirmiştir. Son olarak öğrencilerin standart
hastalarla yaptıkları görüşmeler kamera ile kaydedilmiş ve bu görüntüler çalışma kapsamında yer
alan 12 standart hasta ve dört öğretim üyesi tarafından izlendikten sonra değerlendirilmiştir.
Standart hastalar hazırlanan kontrol listelerinde yer alan ölçütler ve nasıl değerlendirme
yapmaları gerektiğine ilişkin eğitime tabi tutulmuşlardır.
Bulgular: Öncelikle öğrencilerin öz, standart hastaların görüşmenin hemen sonrasında, standart
hastaların ve öğretim üyelerinin görüşme kayıtlarını izleyerek yaptıkları değerlendirmeler arasında
fark olup olmadığının incelenmesi amacıyla Friedman Test yapılmıştır. Bu dört farklı
değerlendirme sonucu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (χ2 (3, n = 12)
= 17.661, p < .001). Ardından yapılan Wilcoxon İşaret Testi sonucuna göre ise öğretim üyeleri ve
standart hastaların görüşme kayıtlarını izleyerek yaptıkları değerlendirmeler arasında anlamlı bir
fark çıkmamıştır. Ancak hem öğretim üyelerinin hem de standart hastaların görüşme kayıtlarını
izleyerek yaptıkları değerlendirmeleri ile standart hastaların ve öğrencilerin görüşmenin hemen
sonrasında yaptıkları değerlendirmeler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark çıkmıştır.
Yapılan dört farklı değerlendirmelerden elde edilen puanların güvenirliği Genellenebilirlik Kuramı
kullanılarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda, dört öğretim üyesinin puanlarının güvenirliği 0.71,
standart hastaların görüşme kayıtlarını izleyerek yaptıkları değerlendirmelerin güvenirliği ise 0.73
olarak kestirilmiştir. Bu noktada her bir gruptaki puanlayıcı sayıları göz önünde
bulundurulduğunda ancak 12 standart hasta ile 0.70’in üzerinde bir güvenirlik katsayısına
ulaşılabilmesi, standart hastaların yaptıkları puanlamaların çok tutarlı olmadığının kanıtıdır.
Standart hasta sayısının 2 olduğu durumda güvenirlik katsayısı 0.48’e düşerken 30 olduğu
durumda 0.77’ye çıkmakta ve 0.80’e dahi ulaşamamaktadır.
Sonuç: Sonuç olarak standart hastaların puanlayıcı olarak görev alabilmeleri için daha fazla
eğitime ihtiyaç duyulduğu, anında yapılan değerlendirmelerle ilgili birtakım problemler olabileceği,
öğrencilerin böyle bir görüşmede kendilerini objektif değerlendirmede yetersiz kalabilecekleri
görülmektedir. Hem öğretim üyesi hem de standart hastaların puanlayıcı olarak görev yapmaları
durumunda, bu çalışmada ele alınan sayılar oldukça yüksektir ve pratikte böyle bir uygulama ne
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yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple daha az sayıda ancak nitelikli puanlayıcının eğitilmesi bir
zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Puanlayıcı güvenirliği, standart hasta
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Madde Analizi İstatistiklerine Nokta-Çift Serili
Korelasyon Katsayısının Uyarlanması
Adnan Köksal
tipfak@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
M. Semin Fenkçi
tipfak@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Mehmet Bülent Özdemir
tipfak@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Şahika Pınar Akyer
spakyer@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Çağdaş Erdoğan
tipfak@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Çağatay Hilmi Ncel
tipfak@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
İbrahim Türkçüer
tipfak@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Özmert Muhammet Ali Özdemir
tipfak@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Gamze Gököz Doğu
tipfak@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Selda Sayın Kutlu
tipfak@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Ebru Nevin Çetin
tipfak@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Aysun Özşahin
tipfak@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Tamer Edirne
tipfak@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Şeniz Duygulu
tipfak@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Şenay Topsakal
tipfak@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Cüneyt Orhan Kara
tipfak@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Giriş: Eğitim-Öğretim sürecinin temel unsurlarından birisi ölçme ve değerlendirme ayağıdır.
Eğitim-Öğretim sisteminin temel amacı; Öğrencilere belli konularda bilgi ve beceri kazandırarak
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hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda
bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. Öğrencilere kazandırılması planlanan bilgi ve
becerilerin ne kadarının kazandırıldığının ölçülmesi gereklidir. Öğretime katılan
bireylerin(Öğrencilerin), bu ölçme araçlarında bulunan uyarıcılara (sorulara) verdikleri yanıtlara
bakılarak onların istenilen bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadıkları saptanmaya çalışılır. Bu
konuda isabetli kararlar verebilmek için ölçmede kullanılacak ölçme araçlarının (soruların)
güvenilir, geçerli ve kullanışlı olması gereklidir.
Amaç: Bu bildirinin amacı testteki maddelerin geçerliğini ve güvenirliğini araştırmak için nokta-çift
serili korelasyon(Point-Biserial Correlation) istatistiklerinin kullanımını irdelemektir. Bu analiz
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde kullanılan Öğrenci Değerlendirme Sisteme uyarlanmış
olup bütün sınavlarda yapılmaktadır. Öğrenci Değerlendirme biriminde çalışanlara eğitimler
verilerek soru analizleri yapılırken nokta-çift serili katsayısı incelemektedir.
Yöntem: Nokta-çift serili değeri öğrencilerin maddelere verdikleri doğru/yanlış skorları arasındaki
ilişkidir. Nokta-çift serili değeri -1 ile +1 aralığındadır.
:Nokta-çift serili
: i maddesini doğru olarak cevaplayan grubun test puanları ortalaması
: i maddesini yanlış olarak cevaplayan grubun test puanları ortalaması (yanlış cevaplayan ve boş
bırakanların)
Testin standart sapması
: Maddenin doğru cevaplanma oranı
: Maddenin yanlış cevaplanma oranı
Testteki ölçme araçlarının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eden bir istatistiktir. Bütün şıklar
için yapılmaktadır. Doğru şık için pozitif çıkması bekleniyor. Yanlış şıklar için negatif çıkması
bekleniyor. Eğer bir çeldirici için bu değer pozitif çıkıyorsa, o çeldiriciye yüksek not alan
öğrencilerin yöneldiği anlamına geliyor. Eğer çeldiriciyi işaretleyen yüksek not alan öğrenci sayısı
fazla ise bu soru incelenmeli. Nokta-çift serili istatistiğinin ölçme ve değerlendirme sistemine
uyarlanması hatalı soruların tespit edilmesini kolaylaştırmıştır.
Sonuç: Ölçme ve değerlendirme sistemlerinin en önemli amacı geçerliği ve güvenirliği
kanıtlanmış sorulardan oluşan bir soru bankası oluşturulması ve gelecekte yapılacak testlerde bu
soruların kullanılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda soruların farklı açılardan irdelenmesi, soru
kalitesinin artmasına olumlu katkı sağlayacak ve test ölçümlerinin güvenirliğini artıracak ve ölçme
sonuçlarının daha anlamlı olmasını sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler
Madde analizi, nokta-çift serili korelasyon katsayısı, ölçme değerlendirme
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üçüncü Sınıf
Öğrencilerinin Tıbbi Profesyonellik Algıları ve
Farkındalıkları
Esra Çınar Tanrıverdi
esracinart@yahoo.com, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD
Giriş ve Amaç: Hekimlerin hasta ve kamu yararı için çalışarak, hasta ve kamu güvenini hak
ettiklerini kanıtlayan mesleki davranışların tümünü kapsayan tıbbi profesyonellik, sadece etik
uygulamalar değil, hekimin, mesleğini uygularken sahip olması gereken iyi niteliklerin toplamıdır.
Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerinin tıbbi profesyonellik
konusundaki algıları ve öğretim şekli önerilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tıp fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerini kapsayan tanımlayıcı bir anket
çalışması yapıldı. Derslerde daha önce tıbbi profesyonellik kavramı ile karşılaşmamış ve bu
konuda eğitim almamış olan öğrencilere, ders öncesi profesyonellik algıları soruldu. Öğrencilerin
algılarını, kendi ifadeleriyle değerlendirebilmek amacıyla açık uçlu sorular tercih edildi. Ankete
katılım gönüllülük esasına göre sağlandı. Eğitim öncesi öğrencilere “Sizce tıbbi profesyonellik
kavramı nedir?” şeklinde bir açık uçlu soru soruldu ve yanıtlamaları istendi. Daha sonra konuyla
ilgili hem teorik, hem senaryolarla, hem de profesyonel olan ve olmayan tutumların yer aldığı
video örneklerinin izletilmesi yoluyla bir eğitim yapılarak konu ile ilgili farkındalıkları sağlandı.
Eğitim sonrası öğrencilere “Sizce tıbbi profesyonellik kavramı nasıl öğretilmelidir?” şeklinde açık
uçlu bir soru daha sorularak görüş ve önerileri alındı. Yanıtlar tematik olarak gruplandı ve veriler
SPSS 20 (SPSS Inc., ABD) programında analiz edildi. Sonuçlar sayı ve yüzde olarak
değerlendirildi.
Bulgular: Ankete katılan 302 öğrencinin %42.7’si kız, %57.3’ü erkekti (Tablo1). Profesyonelliğin
ne olduğu sorusuna, %28.1’i “Hasta haklarına, ahlaki ve etik ilkelere, hukuka uygun davranmak”,
%23.5’i “İşini hakkıyla yapmak ve alanında tam yeterlilik”, %19.5’u “Hastalar arasında ayırım
yapmamak”, %15.9’u “Sadece iyi bir doktor olmak değil, iyi bir insan olmak” şeklinde yanıt
verilmişti (Tablo 2). Öğrencilere profesyonelliğin öğretilme metodu ile ilgili önerileri sorulduğunda,
en sık iki yanıt “Önce iyi insan olmak öğretilmeli” (%25.2), “Tıp eğitimi veren kişilerin profesyonel
davranışlarıyla, örnek olmak ve rol modellikle” (%22.2) şeklindedir (Tablo 3). Öğrenciler hekimlik
mesleğini farklı kılan en önemli özelliğin “insan odaklı olması ve insan için çalışması” (% 90.7)
olduğunu belirtmektedirler.
Sonuç: Tıp Fakültesi öğrencilerinin, tıbbi profesyonellikle ilgili, iyi düzeyde algı ve
farkındalıklarının olduğu, eğiticilerden rol model ve örnek olmalarını bekledikleri görülmüştür.
İnsan odaklı bir meslek olan hekimlik eğitiminde, tıbbi profesyonellik hem gizli, hem açık
müfredatla, bir yetkinlik olarak, mutlaka eğitimin her aşamasında yer almalı, eğiticiler rol model
olma konusunda gayret göstermeli, öğrencilerin bilgi, algı ve farkındalıkları arttırılmalı, bunun
davranışlarına yansıması sağlamalıdır.
Anahtar Kelimeler
Profesyonellik, öğrenci, algı, rol model
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Sosyal Sorumluluğun Kavramsal Modeli ile
Eğitim Programı Geliştirme Çalışması
Özlem Sarıkaya
osarikaya@gmail.com, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Beste Melek Atasoy
bmatasoy@yahoo.com, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Gürkan Sert
drgurkansert@gmail.com, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD
Giriş: Tıp fakülteleri için sosyal sorumluluk kavramı, topluma göre eğitim, araştırma ve hizmet
aktivitelerini belirlemenin ötesinde; bu ihtiyaçların belirlenmesi için merkezi ve yerel yönetimler,
toplum sağlığı kuruluşları ve toplum ile işbirliği yaparak toplum sağlığını geliştirmeyi amaçlamak;
toplumsal değerlere uygun, nitelikleri yüksek, adil ve uygun maliyet ile sürdürdüğü eğitim ve
öğretim etkinliklerini bütüncül olarak değerlendirmek; ve sonuçlara yönelik kanıtları toplumla
paylaşmak şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çerçevede tıp fakültelerinde sosyal sorumluluğun
kavramsal modelini kullanarak eğitim programı tasarımı, ve program değerlendirme sistemi
geliştirmek amacıyla Kavramsallaştırma-Üretim-Uygulabilirlik (CPU-Conseptualization Production
Usability) modeli geliştirilmiştir.
Amaç: Kanser hastalığı, tıp eğitiminde diğer özel hastalık ve konular gibi, zor durumlarda iletisim,
aydınlatılmış onam, karar alma süreçleri ve diğer profesyonelliğe yönelik yeterlikler bağlamında
hekimler ve sağlık çalışanları acisindan özel hedefler, içerik, yöntem ve ortamları açısından farklı
bir öğrenme deneyimi gerektirir. Bu çalışmanın amacı, farklı uzmanlık alanlarından gelen sağlık
çalışanlarının, kanser hastaları ve yakınlarının, kanser derneklerinin ve gönüllülerinden oluşan
ekiplerle, toplumsal ihtiyaçlara uygun eğitim programı geliştirebilmek amacıyla başlatılan
çalışmanın, ilk aşamasında gerçekleştirilen “arama atölyesi”nin sonuçlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmada kanser programı geliştirmek amacıyla seçilen modelin kavramlaştırma
aşaması, ülkede bu alanda yapılan eylemlerin, karşılaşılan zorlukların analizini yaparak toplumun
ihtiyaçlarını karşılamak için bağlamsal gerekçeler oluşturabilmek amaçlandı. Bu amaçla açık
duyuru yapılan “arama atölyesi”ne kanser dernekleri ve gönüllü kuruluşları, kanser hastaları ve
yakınları ile eğitim, hizmet ve araştırma alanlarında çalışan farklı alanlardan uzmanlardan oluşan
40 kişi katıldı. Toplantıda tanışma-karşılaşma, deneyimlerin paylaşılması, ve refleksiyonlardan
oluşan giriş forumunun ardından kavramsallaştırma açısından problem alanlarının ve ihtiyacın
belirlenmesi için ekip tartışmaları ve raporlama yöntemleri kullanıldı.
Bulgular: Ekip tartışmaları sonucunda 4 temel problem alanı altında temel ihtiyaçlar
kavramsallaştırıldı. Hasta ihtiyaçları temel problem alanında; hasta-hekim iletişimi, kötü haber
verme, bilgilendirme, görüşme zamanınu etkin kullanma, kanser hastalarına acil yaklaşım,
psikoonkoloji, ilaçlar kolay erişim, uğraş ve müzik gibi tamamlayıcı rehabilitasyon çalışmaları,
navigasyon hemşireliği, diyetisyen ve fizyoterapist desteği gibi konular belirlendi. Hasya yakını
ihtiyaçları temel başlığında; kanser hastası yakını ve bakımvericilerin eğitimi, hasta yakını için
bilgilendirme kaynakları, hasta yakını ile iletişim ve kendini ifade edebilme fırsatı sağlayan
etkileşim, sürekli ulaşılabilir sağlık personeli gibi kavramlar öne çıktı. Kanserde hukuki boyut
başlığında; kanser nedeniyle işinden çıkarılan hastaların hakları, emeklilik, malüliyet haklarının
düzenlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında kanserojenlere maruziyet durumunda çalışan
hakları, bakımvericilerin ekonomik statüsüne yönelik haklar, bilgilendirme-aydınlatılmış onam ve
özel yaşamın korunmasına yönelik haklar, klinik araştırmalarda hasta hakları başlıkları çalışma
konuları olarak belirlendi. Sağlık çalışanlarının ihtiyaçları başlığında; sağlık çalışanlarına iletişim
becerileri eğitimi, ekip içi iletişim tekniklerinin geliştirilmesi, ödül ve teşvik, çalışma ortamlarının
iyileştirilmesi, sosyal etkinlikler, psikolojik destek, debrifing ve refleksiyon, sağlık çalışanlarının
kanserojen maruziyetine yönelik korunması, hastaya ayrılan sürenin ihtiyaçlara uygun
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düzenlenmesi, kurumsal-yönetsel ilişkiler ve çalışanların geribildirimlerinin değerlendirilmesi gibi
alt kavramlar ve ihtiyaçlar tanımlandı.
Sonuç: Tıp fakültesinde özel hastalık ve sağlık sorunlarına yönelik kanser hastaları/yakınları,
kanser dernekleri ve gönüllü kuruluşlarla farklı meslek ve uzmanlık alanlarından profesyonellerin
ekip tartışmalarıyla ortaya çıkardığı temel konular sosyal sorumluluğun kavramsal modeline göre
eğitim programı geliştirme çalışmaları için ilk aşama olarak kabul edilebilir. İhtiyaç ve problem
alanlarına yönelik etkileşim ve işbirliği olanaklarının arandığı bu çalışmadan sonraki aşamalarda
kavramsallaştırma çalışmalarına devam edilerek, içerik ve yöntem geliştirme aşamalarına
geçilecektir.
Anahtar Kelimeler
Sosyal sorumluluk kavramsal modeli, program geliştirme, kanser hastalarına yönelik eğitim
programı, kavramsallaştırma
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3-Boyutlu Yazıcılarda Basılmış Hastaya-Özgü 3Boyutlu Böbrek Tümörü Modellerinin Tıp
Öğrenci Eğitimine Etkisi
Volkan Ülker
ulkerv@hotmail.com, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji
Kliniği

Hasan Anıl Atalay
anilatalay@gmail.com, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Üroloji Kliniği
Giriş: Tıbbi görüntüleme alanındaki hızlı ilerlemeler tıpta devrim yaratmaktadır. Bilgisayarlı
tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve diğer görüntüleme yöntemleri bir cismin
anatomisinin invazif olmayan bir şekilde daha ayrıntılı görüntülenmesini ve üzerinde alan ve
hacim ölçümleri yapılmasına olanak sağlamaktadır. Biyolojik olmayan 3-boyutlu (3D) baskı
modelleri son yıllarda hızla gelişmiş ve Tıp alanında ameliyat planlaması, asistan-öğrenci eğitimi
ve hasta bilgilendirilmesinde rol almaya başlamıştır. Birçok hastane, kurum içinde 3D yazıcılar
satın almaktadır. Sağlık hizmetlerinde de 3D baskı kullanımının önümüzdeki yıllarda artması
beklenmektedir. 3D yazıcılar başlangıçta karmaşık prosedürlerde cerrahi öncesi planlamayı
optimize etmek için kullanılmaktayken artık klinik içi eğitim ve hasta eğitimi için de kullanım
potansiyeline sahiptir.
Amaç: Kişiye-özgü, 3D basılmış böbrek kanseri modellerinin, tıp öğrencilerinin böbrek kanseri
görseli ve böbrek anatomisini anlamasına olan etkilerinin araştırılması.
Yöntem: Böbrek kanseri olan 5 hastanın BT verileri özel yazılımlar ile işlenerek böbrek ve böbrek
tümörlerinin kişiye-özgü görüntüleri 3-boyuta segmente edildi. Segmente edilen görüntüler 3D
yazıcıya aktarıldı ve hastanın kişiye-özgü böbrek ve böbrek tümörleri plastik hammaddeden
(FDA) basıldı. Modellerde özellikle böbrek tümörünü tanımlayan farklı bir ton kullanılarak normal
böbrek parankimiden ayırt edilmesi sağlandı. 5.sınıf Tıp öğrencilerine (n=16), 3D basılmış böbrek
tümörü modelleri ve hastaların BT görüntüleri sunularak kitlenin lokalizasyonu, tümör boyutunu ve
toplayıcı sistemle ilişkisini içeren nefrometri skorunu doldurmaları istendi. Ayrıca, öğrencilerden
3D basılmış modellere bakış açıları hakkında bir anket doldurmaları da istendi. BT görüntüleri ve
3D basılmış modellerin incelenmesinden sonra öğrencilerin verdikleri cevaplar karşılaştırıldı.
Bulgular: Genel olarak öğrencilerin nefrometri skorlamaları doğruluğu, 3D model ile arttığı
gözlendi (p <0.001). Ayrıca, nefrometri skorunun 4 bileşeninden 3'ü (yer, yarıçap ve toplama
sistemi yakınlığı) modelleri kullanarak önemli iyileşme gösterdi (p <0.001). Öğrenciler tarafından
doldurulan anketlerle niteliksel değerlendirme, 3D modellerin böbrek kitlelerini anlama ve
kavrama yeteneklerini geliştirdiklerini doğrulamıştır.
Sonuç: Düşük maliyetle temin edilebilen kişiye-özgü 3D modellerin öğrencilerin böbrek
anatomisini ve renal kitleleri daha iyi anlamasında pozitif etkisi olmuştur. 3D yazıcıların Tıp
öğrencilerin
ve
Üroloji
asistanlarının
eğitiminde
yeni
bir
yöntem
olarak
kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler
Böbrek, 3D, eğitim, böbrek tümörü, anatomi
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İletişim Becerileri Eğitimi İçin Üç Boyutlu Sanal
Hasta Geliştirilmesi: Bir Tasarım Tabanlı
Araştırma
Barış Sezer
barissezer13@hotmail.com, Hacettepe Üniversitesi

Mohan Zalake
mohanzalake@ufl.edu, Florida Üniversitesi

Melih Elçin
melcin@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi

Benjamin Lok
lok@cise.ufl.edu, Florida Üniversitesi

Samsun Lampotang
slampotang@ufl.edu, Florida Üniversitesi
Giriş: Tıp eğitiminde etkili öğrenme durumlarının gerçekleşmesi için birçok yaklaşımdan
yararlanılmaktadır. Simülasyon bu yaklaşımlardan biridir. Birçok farklı türü (fiziksel simülasyon,
sanal simülasyon, standart hasta, sanal insan vb.) olan simülasyonın birincil amacı öğrenenlerin
bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerinin geliştirilmesi/sürdürülmesidir. Özellikle duyuşsal
becerilerin kazandırılmasında standart hastaların 1960’lardan bu yana, sanal hastalarında henüz
kullanıldığı görülmektedir. Literatür incelendiğinde duyuşsal becerilerin kazandırılmasında her
ikisinin de oldukça etkili olduğu ancak sanal hastaların, standart hastalara göre bazı avantajları
(tutarlılık, uyarlanabilirlik, insan gücü, maliyet, ulaşılabilirlik vb.) olduğu görülmektedir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı Tıp Fakültesi öğrencilerinin iletişim becerilerini geliştirebilecek 3
boyutlu Türkçe bir sanal hasta uygulaması geliştirmektir.
Yöntem: Araştırma tasarım tabanlı araştırma olarak planlanıp, gerçekleştirilmiştir. Çalışma
grubunu tıp eğitimi uzmanları, simülasyon mühendisleri ve tıp fakültesi öğrencileri oluşturmuştur.
Çalışmada aşağıdaki adımlar izlenmiştir:
1. Literatür incelenerek, sanal hasta kullanımını etkileyen unsurlar belirlenmiş ve bu doğrultuda
tasarım haritası hazırlanmıştır.
2. Baş ağrısı ile ilgili bir senaryo geliştirilmiştir.
3. Florida Üniversitesi tarafından geliştirilen Sanal Hasta Fabrikası yardımıyla senaryo
aşamalar halinde (Tanışma, Hastalık Öyküsü, Tıbbi Öykü, Sosyal Öykü, Görüşmeyi
Sonlandırma) web tabanlı platforma girilmiş (var olan Sanal Hasta Fabrikasına Türkçe
geliştirme desteği eklemlenmiştir), her aşamadaki anahtar sorular seçilmiştir.
4. Senaryoda yer alan her bir içerik seslendirilerek ayrı ses dosyaları olarak sisteme
yüklenmiştir.
5. Adobe Fuse kullanılarak 3 Boyutlu bir karakter (Nihat Bey) yaratılmıştır. Hasta bilgileri,
görüşmenin amacı, beklentiler Sanal Hasta Fabrikası üzerinde tanımlanarak, senaryo ile
entegre edilmiş ve son hali Florida Üniversitesi’nde görev yapan uzmanlara sunulmuştur.
Uzman geribildirimleri doğrultusunda uygulama üzerinde bazı iyileştirmeler yapılmıştır.
6. Geliştirilen Sanal Hasta uygulamasının kullanıcı geçerlemesi için Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dönem 3’de öğrenim gören öğrencilerin uygulamayı kullanımı sağlanmış,
geribildirimleri alınmıştır. İlk kullanımda elde edilen geribildirimler doğrultusunda, bir yardım
menüsü hazırlanmış, bu menüde sanal hastanın ne olduğu, nasıl etkileşim kurulacağı
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bildirilmiş, bu bildirimlerin ardından sanal hasta ile etkileşim kurmaları sağlanmıştır.
Bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilen asıl uygulamanın ardından öğrencilerin
etkileşimleri loglar ve sözel geribildirimleri üzerinden değerlendirilmiş ve uygulamaya son
hali verilmiştir.
Bulgular ve Sonuç: : Halihazırda Sanal Hasta Fabrikası araştırmacılar için Türkçe senaryolar
geliştirilebilir duruma getirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen geribildirimler, sanal hasta
uygulamasının öğrenciler için ilgi çekici bir deneyim sağladığı, hazırlanan senaryonun etkili
olduğu, sanal hasta kullanımının iletişim becerilerini geliştirmeye destek sağlayacağı vb. olumlu
yönlerinin yanında, sunucunun yurtdışında bulunmasından kaynaklı bazı durumlarda yanıtlarda
gecikmeler olduğu, ses ile sanal hasta ile etkileşim kurmanın da yer alması gerektiği bildirilmiştir.
Gelecek çalışmalarda ses tanıma teknolojilerinin de entegre edilerek, sunucusunun yerel ortamda
bulunduğu bir uygulamanın geliştirilmesi bu tür sınırlılıkların giderilmesini sağlayacaktır. Bununla
birlikte, geliştirilen sanal hasta uygulamasının öğrencilerin memnuniyetinden öte, performansları
üzerine etkisi olup olmadığı ilerideki çalışmalarda araştırmalıdır.
Anahtar Kelimeler
Duyuşsal beceriler, simülasyon, sanal insan.
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Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencilerinin
Elektronik Öğrenme ve Flashcard
Uygulamalarına Yönelik Tutumları ve Algıları
Zeynep Güneş Özinal
zeynepgunes.ozinal@gmail.com, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

Delfin Ateş
delfin.ates@maltepe.edu.tr, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi

Esra Sağlam
esra.k.saglam@gmail.com, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ve Tıp Eğitimi AD
Giriş: Bir elektronik öğrenme yöntemi olan elektronik flashcard uygulamaları mezuniyet öncesi tıp
fakültesi eğitiminde kullanılabilen bir yöntemdir. Bu çalışmada tıp öğrencilerinin e-flashcard
uygulamalarına ve elektronik öğrenme yöntemlerine karşı tavır ve algılarının ölçülmesi
amaçlandı.
Yöntem: Toplam 15 sorudan oluşan elektronik anket dönem III öğrencilerine elektronik ortamda
gönderilerek yanıtlamaları istendi. Bu sorulardan üçüne verilen yanıtlar onay-kutu sorusu, 11’i
beşli likert ölçeğiyle alındı. Bir soru ise açık uçlu olarak yapılandırıldı. Yanıtlar elektronik ortamda
ve isim bilgisi alınmadan toplandı ve tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle değerlendirildi.
Bulgular: Ankete toplam 70 öğrenci yanıt verdi.
Öğrencilere sınava çalıştıkları kaynaklar sorulduğunda %100 (70) oranında öğretim üyesi ders
sunumundan, %42,9(20) oranında kaynak kitaptan, %17,1(12) soru bankalarından %22,9(16) ise
flashcardları kullandıklarını belirtmişlerdir. “Elektronik öğrenme yöntemlerinin faydasına
inanıyorum” önermesine hiç katılmayan öğrencilerin oranı %1,4(1) öğrenci olarak hesaplandı.
Flashcard uygulamasını kullanabilecekleri elektronik altyapıları sorgulandığında 67 kişinin akıllı
telefonunun olduğu 43 kişinin bilgisayarı olduğu, 25 kişinin tableti olduğu yanıtı alınırken iki kişi
kendilerinde bulunmadığı şeklinde yanıtlamışlardır. “Oluşturulmuş olan flashcardları farmakoloji
öğrenirken kullandınız mı?” sorusuna 34,3% oranında evet yanıtı alınmıştır. Flashcardları daha
önce farmakoloji dışındaki içeriklerde de kullandığını belirtenler öğrencilerin yanıtlarının
34,3%’ünü oluşturmuştur. Flashcardların öğrenmeme faydası olduğunu düşünüyorum”
cümlesine %25,3(17) kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum yanıtını vermiştir. Flashcardların
kişiyi ezberlemeye yönelttiğine inanıyorum sorusuna bir öğrenci değerlendirme yapmazken
öğrencilerin %15,2(10)’si tamamen katıldıklarını belirtmişlerdir. “Flashcard içeriklerine katkı
sağlamanın faydasına inanıyorum” önermesine öğrencilerin %41,8’i “Katılıyorum” veya
“Tamamen katılıyorum” olarak yanıtlamışlardır. “Çalışma yöntemi olarak soru yanıtlamayı
sunuma göre daha faydalı buluyorum” önermesine “Tamamen katılmıyorum” olarak yanıtlayanlar
tüm yanıtların %14,3(10)’u tespit edilmiştir. “Flashcardların öğrenmemi kolaylaştırdığını
düşünüyorum” önermesine %91,4(64) kararsızımdan tamamen katılıyorum derecelendirmesinde
yanıtlamışlardır. “Komite başında hazırlanan flashcardlar ile tekrar yapmanın zaman
kazandırdığını düşünüyorum” önermesine dört öğrenci tamamen katılmıyorum yanıtı vermiştir.
“Flashcardlarla çalışmanın daha zevkli olduğunu düşünüyorum” önermesine “Hiç katılmıyorum”
değerlendirmesini yapanlar yanıtların %7,1(5)’ini oluşturmuştur. “Flashcard kullanarak çalışmanın
tembelliğe neden olabileceğini düşünüyorum” önermesine “Tamamen katılıyorum” yanıtının oranı
%2,9(2) olarak bulunmuştur. “Farmakolojide bir yöntem olarak flashcard kullanımı hakkında
düşünceniz nedir?” sorusuna yanıt veren öğrencilerin verdikleri yanıtlar; çok kötüden çok iyiye
doğru sırasıyla %5,7(4), %1,4(1), %35,7(25), %24,3(17), (%32,9) 23 tespit edilmiştir.
Sonuç: Öğrencilerin elektronik öğrenme yöntemlerinin faydasına inandıkları, flashcardlarla
çalışmayı faydalı ve eğlenceli buldukları sonucuna varılmıştır. Bazı öğrencilerin klasik yöntemler
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ile çalışmayı tercih ettikleri dikkati çekerken, öğrencilerin bir bölümü elektronik flashcardın
ezberlemeye yönlendirebileceğinden çekindiklerini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimi, elektronik öğrenme, flashcart
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Patoloji Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme
Yaklaşımının Akademik Başarı ve Memnuniyet
Üzerine Etkisi
Arif Onan
aonan@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Barış Sezer
barissezer13@hotmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Alp Ususbütün
alpusubutun@yahoo.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde patoloji eğitimi sistem temelli program içerisinde
amfi dersi ve laboratuar uygulaması şeklinde gerçekleşmektedir. Benzer biçimde entegre
program yürüten tıp fakültelerinde patoloji öğretimi tıp öğrencilerinin üç temel alanda yetkinlik
kazanmalarını amaçlamaktadır. Bunlar; (1) Hastalık mekanizmalarının anlaşılması, (2)
Mekanizmaların organ sistem patolojisine entegrasyonu ve (3) patolojinin tanısal tıbba
uygulanmasıdır.
Amaç: Mevcut uygulama öğrencinin derse katılımı, mikroskop kullanma ve çoklu preperatları
değerlendirebilme konusunda sorunlar içermektedir. Bu çalışmada, öğrenen merkezli bir
yaklaşımla ele alınan ve teknoloji destekli öğrenme ortamlarını da kullanan bir öğretim
tasarımının
patoloji
öğretiminde
etkiliği
ele
alınmıştır.
Yöntem: Çalışma 2017-2018 akademik yılı 3. sınıf Ürogenital Sistem ders kurulunda
gerçekleştirilmiştir. 532 öğrenciden koşulları karşılayan 515 öğrenci raporlamaya dahil edilmiştir.
Elektronik ortamı 261 öğrenci kullanmıştır. Öğrencilerin öğrenmelerini gözden geçirmelerini
kolaylaştıran bağlamsal ek açıklamalar sunan bir öğretimsel yapı tasarlanmıştır. Tasarım
aşağıdaki
unsurları
içermektedir:
1. Patoloji ders içeriği sistematik olarak yapılandırılmış ve elektronik indeksli kitap formatında
erişime
sunulmuştur.
2.
Konu
alanına
uygun
değerlendirme
sorularına
yer
verilmiştir.
3. Öğrencilerin tartışacağı, geribildirim verebilecekleri ve etkileşim kuracakları elektronik iletişim
kanalları
oluşturulmuştur.
4. Öğrencinin laboratuvar saatleri ile sınırlı pratik yapma kısıtı nedeniyle elektronik preperat arşivi
ve
sanal
mikroskop
uygulamasına
erişimi
sağlanmıştır.
Araştırmada veri toplama araçları olarak; komite çoktan seçmeli sınav formu, patoloji laboratuar
sınav formu, program değerlendirme formu ve eğitici refleksiyon formundan yararlanılmıştır.
Bulgular: Bildirimler Türkçe ve İngilizce programa kayıtlı öğrenciler için ayrı ayrı
gerçekleştirilmiştir. Her iki grup içinde elektronik ortamı kullanan öğrencilerin komite notları diğer
öğrencilerin not ortalamalarından yüksektir. Ek çalışma yapan öğrencilerin daha yüksek not
almaları beklenen bir durumdur. Komite notu içerisindeki patoloji notu yüzdesindeki değişim,
eğitimin etkiliğini göstermektedir. Teknoloji destekli ortamı kullanan öğrencilerin komite
notlarındaki patoloji not ağırlığı yüksektir (Türkçe Program; U = 9953.500, p = .002, r = .172 –
İngilizce Program; U = 3993,500, p = .040, r = .146). Aynı grubun patoloji laboratuar sınav
sonuçları diğer gruptan anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur (Türkçe Program; U =
8627.000, p = .000, r = .261 – İngilizce Program; U = 3854,500, p = .014, r = .174). Öğrencilerden
alınan geribildirimlerde öğrenme ortamı, sanal mikroskopi ve yeni yaklaşıma yönelik memnuniyet
ifadeleri yer almıştır. Öte yandan, etkinlikte öğrencilerin etkileşim ve iletişim kanallarını sınırlı
düzeyde
kullandıkları
belirlenmiştir.
Sonuç: Eğiticinin motivasyonunda öğrenci memnuniyeti önemli bir unsurdur. Bu çalışmada
eğitici, programa yönelik refleksiyonunda kendi performansına yönelik olumlu yönde doyum
ifadeleri kullanmış, yeni öğretim yaklaşımını diğer komitelerde de kullanma isteğini belirtmiştir.
İçeriğin çoklu gösterimi farklı stillerle öğrenen bireylerin öğrenmelerini geliştirmektedir. Sanal
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mikroskop ve elektronik preperat arşivi uygulamalarının görüntü kalitesinin artması, herkesin aynı
görüntüyü görebilmesi ve ortak oturumlarda aynı görüntü üzerinde tartışma yapılabilmesiözelliği
dikkate alındığında laboratuvar uygulamalarını desteklemek amaçlı kullanılabileceği söylenebilir.
Öğrencilerin etkileşim ve iletişim kanallarını etkin kullanmama durumlarındaki sorunları irdeleyen
ve bu kanalların etkili kullanımına odaklanan çalışmalara gereksinim olduğu
değerlendirilmektedir.
Kaynaklar
Sadofsky, M., Knollmann-Ritschel, B., Conran, R. M., & Prystowsky, M. B. (2014). National
standards in pathology education: developing competencies for integrated medical school
curricula. Archives of Pathology and Laboratory Medicine, 138(3), 328-332
Anahtar Kelimeler
Patoloji eğitimi, Sanal mikroskop, Harmanlanmış öğrenme
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Hastaya Özgü Vasküler Girişim Beceri Eğitimi
için Hızlı Prototip Üretimi
Erhan Kızıltan
erhankiziltan@gmail.com, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD

Can Pelin
can_pelin@yahoo.co.uk, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD

Attila Dağdeviren
ddeviren@baskent.edu.tr, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD
Giriş: Tıbbi görüntüleme yöntemleriyle elde edilen 2-boyutlu (2B) görüntülerden anatomik
yapıların 3-boyutlu (3B) olarak modellenmesi, günümüz bilgisayar teknolojileri ile oldukça
kolaylaşmış ve geniş bir uygulama alanı yaratmıştır. Geleneksel yöntemlerin tamamlayıcısı olarak
3B görsel materyaller, tıp eğitiminde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, 3B
matematiksel çözümlemeler, mevcut teknolojilerle ölçülemeyen fizyolojik parametrelere ait
uzaysal ve zamansal çözüm olasılıklarını sunmaktadır. Dolayısıyla 3B modelleme, hastaya özgü
teşhis ve tedavi planlaması için de önemli bir başlangıç noktası olarak kabul görmektedir.
Amaç: Bu alandaki ihtiyaçlardan biri de kateter laboratuvarı uygulamalarına destek olması
amacıyla uzmanlık öğrencileri için dinamik bir eğitim uygulamasının geliştirilmesidir. Benzetimler
(simulator), beceri eğitiminin temel bileşenidir ve insan üzerinde olduğu gibi gerçeğe yakın
tecrübe kazanılmasına aracılık eder. Bu çalışmada, endovasküler girişim beceri eğitimlerinin ofis
ortamında yapılabilmesi için tasarladığımız, hastaya özgü 3B vasküler model üretimi altyapı
çalışmaları tartışılmıştır.
Yöntem: Çalışmada, laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz yarı-otomatik 3B organ/doku
rekonstrüksiyon yazılımı (TT3D-BMMP) kullanılmıştır. Yazılım sırasıyla, tomografik kesit
görüntülerinden anatomik yapıların sınırlarının belirlenmesi (segmantation), verilerin 3B kartezyen
koordinat sistemine yerleştirilmesi ve 3B görselleştirmeye uygun yüzey ağ-yapının (surface mesh)
oluşturulmasını içermektedir. Otomatik nesne tanıma (feature extraction) prosedürünün “radyal
map” algoritmasını kullanılıyor olması, yüksek kontrastlı tomografik anjiyografilerde hatalı
segmentasyon olasılığını ve modelleme süresini kısaltarak süreci hızlandırmaktadır. Düşük
düzeyde kullanıcı etkileşimi gerektiren yazılım ile açık kaynak web sayfalarından alınan
anonimleştirilmiş hasta görüntülerinden damar modelleri üretildikten sonra beceri eğitimine uygun
hale getirilmiştir.
Bulgular: Abdominal aorta, renal arterin üzerinden femoral arterlere kadar sırasıyla 217 ve 270
mm uzunluğunda toplam 217 ve 90 kesittten oluşan modeller yaklaşık bir saat içinde segmente
edilerek 3B rekonstrüksiyon gerçekleştirilmiştir. 3B solid damar modellerinin şaffaf hammadde ile
3B yazıcıda (Raise 3D N2) üretimi 9 ve 11 saat sürmüştür. Mevcut üretim sistemimiz ile bir
hastaya özgü damar modelinin üretilmesi bir gün içerisinde gerçekleştirilebilmektedir.
Sonuç: Hastaya özgü model üretimi için bir platform oluşturulması amacıyla geliştirdiğimiz
yazılımın bu çalışmada sunduğumuz uygulaması, başlangıç itibariyle, mezuniyet öncesi ve
sonrası aktif bir eğitim enstrümanı niteliğindedir. Bu platform, çeşitli endovasküler görevlerin
yerine getirilmesi sırasındaki araçların (kateter/guidewire/balon/stent) manipulasyonları
sırasındaki gerçeğe yakın taktil algının oluşmasına aracılık edecektir. Hastaya özgü damar
yapıların şeffaf materyal ile üretilmesi her türlü kateterin doğrudan görülmesine dolayısıyla,
flouroskopik görüntülemeye gerek kalmadan, eğitimin ofis ortamında yapılmasına olanak
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler
Beceri eğitimi, endovasküler girişim, 3B modelleme, benzetim
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Tıp Fakültesinde Yeni Bir Seçmeli Ders:
Robofizyoloji
Ethem Gelir
egelir@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Teknolojinin, özellikle de elektronik ve yazılımın tıpta her geçen gün etkisini arttırması bu
teknolojileri kullanan tıp doktorlarının eğitiminin gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Öğrencilerin hem hekimlikte kullandığı teknolojiyi anlayarak kullanması hem de yeni teknolojiler
geliştirmesi için eğitimde bazı değişikliklerin yapılması gereklidir. Daha önce tıp doktorlarının
donanıma ve yazılıma müdahale etmeleri mümkün değilken, son yıllarda yazılım ve donanım
teknolojisinde yaşanan gelişmeler bunu mümkün kılmıştır. Yazılımdaki gelişme “Python”
programlama dilinin yaygınlaşmasıdır. Donanımdaki gelişme ise “Arduino” isimli
mikrodenetleyicinin (mikrodenetleyici bir yongaya sığdırılmış çok küçük ve çok ucuz bir bilgisayar
olarak düşünülebilir) yaygınlaşmasıdır. Hacettepe Tıp Fakültesinde ilk kez 2017-2018 eğitim
yılında, ikinci sınıf öğrencilerine “Matematiksel Fizyoloji” adı altında 16 haftalık seçmeli ders (2
saat/hafta) olarak başladığımız bu ders, önümüzdeki yıl “Robofizyoloji I:Arduino” ve “Robofizyoloji
II:Python” isimleri altında, genişletilerek ve iki dönem olarak verilecektir.
Amaç: Tıp Fakültesi öğrencilerinin bu dersler aracığı ile edineceği bilgi ile tıpta teşhis ve tedavide
kullanılan araçların en azından bazılarının çalışma prensibini anlayarak, bu tür yeni araçların
prototipini yapabilme ve mevcutları daha da geliştirme yeteneğini kazanmaları amaçlanmıştır. Bu
dersi bitiren öğrencilerin belirli fizyolojik sistemlerin hem fiziksel hem de matematiksel modellerini
yapabilme becerisini kazanmalarının yanı sıra, yeni bir tıbbi araç geliştirebileceklerinin farkına
varmalarını sağlamak da bu dersin hedefidir.
Yöntem: Yazılımda Python dilinin seçilme nedeni bu dilin İngilizce gramer ve konuşma diline çok
benzemesi nedeniyle öğrenilmesinin çok kolay olmasıdır. Kolay olmasına rağmen, aynı zamanda
çok güçlü bir dildir. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsünün 2017 yılında yayınladığı
listeye göre en iyi programlama dili Python’dur. Donanımı öğrenmek için en iyi araç ise
Arduino’dur. Daha önceleri mikrodenetleyicileri kullanabilmek için gereken ileri seviye matematik
bilgisi Arduino için şart değildir.
Bulgular ve Sonuç: Matematiksel Fizyoloji adında, 2017-2018 güz döneminde başladığımız,
Arduino ile donanım ve Python ile yazılım bilgisi verdiğimiz ders, öğrencilerimizden gelen geri
bildirimler sonucu 2 kat genişletilerek önümüzdeki yıl güz ve bahar dönemlerinde verilecektir.
Yaşadığımız teknolojik değişim yakın bir gelecekte bu derslerin Tıp Fakülteleri müfredatında
mecburi ders olarak yer alacağının işaretini vermektedir. Geleceğe hazırlanmak
için, Hacettepe’de başlattığımız bu girişimin bütün Tıp Fakültelerinde seçmeli ders olarak
yaygınlaştırılmasının gerekli olduğu düşüncesindeyim. Tıp, kaçınılmaz olarak, gelecekte, robot ve
insanın ortak çalışacağı bir alan olacaktır. Hacettepe Üniversitesi sadece günümüzün değil,
geleceğin hekimlerini de yetiştiren bir kurum olarak, bu konuda ilk girişimi başlatmıştır.
Anahtar Kelimeler
robofizyoloji, seçmeli ders, Arduino, python
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Erciyes, Selçuk ve Akdeniz Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dönem III Öğrencilerinin Öğrenme
Yaklaşımları ile Devamsızlık Tutum ve Eğilimleri
Arasındaki İlişki
Zeynep Baykan
zbaykan@erciyes.edu.tr, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Yeşim Şenol
yigiter@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Ayşen Melek Aytuğ Koşan
aysenay1@yahoo.com, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitmi Anabilim Dalı

Melis Naçar
mnacar@erciyes.edu.tr, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Giriş-Amaç: Bu çalışma üç Tıp Fakültesi’nin dönem III öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarını
belirlemek ve öğrenme yaklaşımlarına göre devamsızlık eğilimlerini ve devamsızlığa ilişkin
tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın evrenini Erciyes (282), Selçuk (156) ve Akdeniz (206) Üniversitesi Tıp
Fakülteleri’nde üçüncü sınıfa kayıtlı 644 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma sonunda öğrencilerin
567’sine ulaşılmıştır. Araştırma grubunda ölçeklerin tüm maddelerine tam yanıt vermeyen
öğrenciler (89 öğrenci) analize dahil edilmemişlerdir. Araştırma için etik kurul onayı alınmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak 22 sorudan oluşan bir anket formu kullanmıştır. Veriler
2015 yılı Mayıs ayı içinde toplanmıştır. Ankette öğrencilerin sosyodemografik özellikleri, derslere
devam durumları, devamsızlık nedenleri, öğrenme yaklaşımları, devamsızlık tutumları ile
eğilimleri değerlendirilmiştir. Öğrenme yaklaşımlarını “Biggs’in Gözden Geçirilmiş İki Faktörlü
Öğrenme Yaklaşımları” ölçeği; devamsızlık tutum ve eğilimlerini belirlemek için “Devamsızlık
Tutum Ölçeği” ile “Devamsızlık Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. Veri analizlerinde ki kare testi, MannWhitney U testi, Kruskal-Wallis Varyans Analizi, pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal
regresyon analizi kullanılmıştır. p<.05 seviyesi anlamlı olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %10.3’ü teorik derslere hiçbir zaman devamsızlık
yapmadığını, %57.5’i bazen devamsızlık yaptığını ve %32.2’si çoğunlukla/her zaman devamsızlık
yaptığını söylemiştir. Pratik dersler içinse bu oranlar sırasıyla %71.3, %26.8 ve %1.9’dur. Tıp
fakülteleri arasında teorik derslere devam yönünden istatistiksel olarak fark saptanmamışken;
pratik derslere devam yönünden fark saptanmıştır. Kız öğrencilerle erkek öğrencilerin teorik
derslere devamı farklıdır. Öğrencilerin uyruklarına, kalınan yere göre teorik derse devamları
yönünden de fark saptanmıştır. Tüm öğrencilerin %45.6’sı devamsızlığın öğrenci başarısını
etkileyeceğini düşünmektedir. Öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımı boyutundan aldıkları puan
ortalamaları 29[AA1] .5±6.1, yüzeysel öğrenme boyutundan aldıkları puan ortalamaları
30.5±5.6’dir. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre derin ve yüzeysel öğrenme yaklaşım boyutlarından
aldıkları puanlar arasında istatistiksel fark yoktur. Yabancı uyruklu öğrencilerin TC vatandaşı
öğrencilerine göre derin öğrenme yaklaşım puanları daha yüksektir. Dönem kaybeden
öğrencilerinde kaybetmeyen öğrencilere göre yüzeysel öğrenme yaklaşımı puanları daha yüksek
bulunmuştur. Antalya tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımı boyutundan
aldığı puan Selçuk tıp fakültesi öğrencilerinden daha düşük bulunmuştur. Antalya tıp fakültesi
öğrencilerinin derin strateji boyutundan aldıkları puanlar Selçuk ve Erciyes Tıp Fakültesi
öğrencilerinden yüksektir. Yüzeysel motivasyon boyutundan Antalya Tıp Fakültesi öğrencilerinin
aldıkları puan Erciyes tıp fakültesi öğrencilerinden yüksektir.
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Öğrencilerin devamsızlık tutum ölçeğinden aldıkları puanları ortalaması 54.4±12.8; devamsızlık
eğilim ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 90.5±19.6 dir. Devamsızlık eğilimi ile cinsiyet, uyruk,
devamsızlığın başarı üzerinde etkisi olduğunu düşünme ve derin yaklaşım arasındaki ilişkinin
negatif (Beta<0); kalınan yer ve yüzeysel yaklaşım arasındaki ilişkinin pozitif (Beta>0) olduğu
gözlenmiştir. Devamsızlık tutumu ile yüzeysel yaklaşım arasındaki ilişkinin negatif (Beta<0);
cinsiyet, uyruk, devamsızlığın başarı üzerinde etkisi olduğunu düşünme ve derin yaklaşım
arasındaki ilişkinin ise pozitif (Beta>0) olduğu gözlenmiştir.
Sonuç ve öneriler: Tıp fakülteleri devamın takibi için biçimsel olmayan etkili bir denetim
mekanizması sağlamalıdır. Eğitimlerde küçük grup eğitimlerine gereken önem verilmelidir.
Öğrenme yaklaşımının devamı etkileyen bir faktör olduğu göz önüne alınarak tıp fakültelerinde
öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımlarını tercih edecekleri şekilde öğrenmelerini sağlayıcı eğitim
programları planlanmalıdır ve öğretim üyeleri öğrencilere derin öğrenme yaklaşımına uygun
stratejileri kullanmaları yönünde rehberlik etmelidir. Öğrencilerin devamsızlığın başarı üzerinde
etkili olmadığı yönündeki düşüncelerin değiştirilmesi için gerekli gayret gösterilmelidir.
Anahtar Kelimeler
Öğrenme, öğrenci, tıp, devamsızlık, tutum
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Mezuniyet Öncesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Staj Müfredatı Konu Başlıklarının Ulusal
Çekirdek Eğitim Programı ile Uyumu
Mekin Sezik
msezik@yahoo.com, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Erol Gürpınar
eg@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Neşe Zayim
nesezayim@gmail.com, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD
Giriş: Aşırı bilgi yüklemesi, tıp eğitiminde giderek büyüyen bir sorundur. Çekirdek eğitim
programları (ÇEP) ile kilit önemdeki hekimlik uygulamalarında yüksek standartlarda yetkinlik
beklenmektedir. Müfredatın ÇEP ile uyumsuzluğu ve aşırı yükleme, temel yetkinliklerin
kazanılmasında yetersizliklere yol açarak hasta güvenliğini tehlikeye atma potansiyeline sahiptir.
Türkiye’de, 2014 yılında ulusal ÇEP (UÇEP-2014) revize edilmiş olmakla beraber, tıp
fakültelerindeki klinik staj müfredat içeriğinin UÇEP konu başlıklarına uyumu konusunda yeterli
araştırma bulunmamaktadır.
Amaç: Mevcut araştırmada kadın hastalıkları ve doğum (KHD) staj müfredatlarındaki konu
başlıklarının UÇEP-2014 ile uyum düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye’deki
tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi KHD staj müfredat içerikleri analiz edilmiştir.
Yöntem: Sunulan veriler, KHD öğretim üyesi olan ilk yazarın tıp eğitimi yüksek lisans tezini
kısmen içermektedir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin internet sitelerinden KHD staj müfredatları
kaydedilerek, konu başlıkları analiz edilmiştir. UÇEP-2014 metninde yer alan KHD konu
başlıkları, bir haftalık süre içerisinde her birinde dörder adet gönüllü KHD öğretim üyesi veya
uzmanının yer aldığı iki mini odak grup görüşmesinde ortaya çıkan mutabakat göz önüne alınarak
temel (36 adet) ve ikincil (15 adet) başlıklar şeklinde gruplandırılmıştır. Elde edilen başlıklar ile
UÇEP-2014 konu başlıkları, çapraz tablo haline getirilerek uyum oranları değerlendirilmiştir.
Bulgular: Toplamda 54 fakültenin KHD müfredatına ulaşıldı. Ortalama ders saati 76.4±25.3
olarak hesaplandı. Temel ve ikincil konu başlıklarında ortalama uyum oranı, sırası ile %79.6 ve
%22.9 olarak saptandı. Fakülte bazındaki analizde, temel başlıklarda uyum yüzdesi okullar
arasında önemli farklılık göstermekteydi (en düşük uyum: %36.1, en yüksek uyum: %94.4).
Sadece riskli gebelikler ve over kanseri konularını içeren başlıklar programların tümünde
bulunmaktaydı. Hiçbir müfredatta, “nöral tüp defektleri” veya “jinekolojik onkolojik aciller” başlıkları
mevcut değildi. İncelenen müfredatlarda UÇEP-2014 kapsamı dışındaki ders oranı, ortalama
%27.1 (en yüksek uyumsuzluk: %48.5) olarak hesaplandı. Fakülte bazında UÇEP-2014 kapsamı
dışında konu başlığı içermeyen sadece bir staj (uyumsuzluk oranı: %0) mevcuttu.
Sonuç: Mezuniyet öncesi KHD klinik staj konu başlıklarının UÇEP-2014 uyumunda eksiklikler
bulunmaktadır. Ayrıca müfredatların önemli kısmında, UÇEP dışındaki konular orantısız şekilde
yer kaplamaktadır. Staj programlarında sadece çekirdek konulara yer verilerek, kapsam
dışındaki başlıklarının özel çalışma modülü gibi seçmelilere aktarılması önerilmelidir.
Anahtar Kelimeler
Çekirdek eğitim programı, müfredat değerlendirme, içerik analizi, kadın hastalıkları ve doğum
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından TYL2014-76 sayılı yüksek lisans tez projesi kapsamında desteklenmiştir.
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Pediatri Uzmanlık Öğrencilerinin Öğrenim
Stillerinin Değerlendirilmesi
Saliha Şenel
drsaliha007@yahoo.com.tr, 1 Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim
Araştırma Hastanesi, 2 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ABD

Gülşen Taşdelen Teker
gulsentasdelen@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Eyüp Sarı
doktoreyup@hotmail.com, Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim
Araştırma Hastanesi

Hüsniye Yücel
husniyeyucel@hotmail.com, Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim
Araştırma Hastanesi

Özlem Coşkun
ozlemcoskun@gmail.com, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Işıl İrem Budakoğlu
isiliremb@gmail.com, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD
Amaç: Öğrenim stili; bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve
hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır. Bireyin doğuştan sahip olduğu ve onun
başarısını etkileyen karakteristik özelliğidir. Bugüne kadar pek çok öğrenme stili modeli
tanımlanmıştır. Öğrenenlerin öğrenim stillerinin belirlenmesi; eğiticilerin kullanacakları öğretim
yöntemi tekniklerinin ve öğretim materyallerinin seçimini kolaylaştıracaktır. Çalışmamızın amacı
Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde
uzmanlık eğitimi alan pediatri uzmanlık öğrencilerinin öğrenim stillerini belirlemektir.
Yöntem: 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde pediatri uzmanlık eğitimi alan 70 uzmanlık
öğrencisinden, gönüllü 50 uzmanlık öğrencisi çalışmaya dahil edilmiştir. Gönüllü olmayan
uzmanlık öğrencileri çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışma grubunun %76’sı (n=38) kadın, %24’ü
(n=12) erkektir. Yaş aralığı ise 26-31 (median 29) yıldır.
Öğrencilere, Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan Kolb Öğrenme Stili
Envanterinin üçüncü versiyonu uygulanmıştır. Envanterde somut deneyim, soyut
kavramsallaştırma, aktif deneyim ve yansıtıcı gözlem olmak üzere dört farklı boyut bulunmaktadır.
Bulgular: Kolb Öğrenme Stili Envanterinin uygulanması sonucunda ‘somut deneyim’, ‘soyut
kavramsallaştırma’, ‘aktif deneyim’ ve ‘yansıtıcı gözlem’ boyutları bağlamında ortalama puanlar
incelendiğinde; en yüksek puan 33,3 ile ‘aktif deneyim’ boyutunda en düşük puan ise 26,18 ile
‘yansıtıcı gözlem’ boyutunda elde edildi. Bireylerin öğrenme stillerini belirlemek adına her bir
boyut için toplam puanlar oluşturulmuş ve toplam puanlar arasında da çıkarma işlemleri
yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; %44 (n=22) bireyin yerleştirme, %18 (n=9)
bireyin değiştirme, %18 (n=9) bireyin özümseme, ve %20 (n=10) bireyin ise ayrıştırma öğrenme
stilinde yer aldığı görülmüştür. Bireylerin öğrenme stilleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki
saptanmamıştır (χ2=3,172, sd=3, p=0,366). Yine, öğrenme stilleri ile asistanlıkta geçen süre
(kıdem) değişkeni arasındaki da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (χ 2=2,881,
sd=3, p=0,410).
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Sonuç: Eğitim metot ve materyalleri belirlenirken öğrencilerin öğrenme stillerinin göz önüne
alınması önemlidir. Bu çalışmanın sonunda pediatri uzmanlık öğrencilerinin en yüksek puanı ‘aktif
deneyim’ boyutundadır. Büyük kısmı da ‘yerleştirme’ öğrenme stiline uygun bulunmuştur. Bu
sonuçlara göre eğitim programında küçük grup çalışmaları, grup projeleri, aktif öğrenme
tekniklerinin de kullanılması uzmanlık öğrencilerinin öğrenmelerini ve başarılarını artıracaktır.
Anahtar Kelimeler
Öğrenim stili, Kolb, Kolb öğrenme stili envanteri, öğrenim, stil
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Tıp Eğitimi Terimleri Sözlüğü
S. Ayhan Çalışkan
ayhanca@gmail.com, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Berna Musal
berna.musal@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Melih Elçin
melcin@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Erol Gürpınar
erolgurpinar@hotmail.com, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Levent Altıntaş
leventaltintas@gmail.com, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD
Giriş ve Amaç: Son yıllarda Tıp Eğitimi alanında çok sayıda yeni terim literatürümüze girmiştir.
Bu terimlerin Türkçe karşılıkları üzerinde uzlaşılması ve dil birliği içinde kullanılmasına gereksinim
duyulmaktadır. Bu bildiride, bu gereksinime yanıt verme amacını taşıyan Tıp Eğitimi Terimleri
Sözlüğü’nün oluşturulma süreci paylaşılacaktır.
Gereç ve Yöntem: Tıp eğitimi terimleri ile ilgili yayınlanmış İngilizce kaynaklar ve literatür
taraması yapılmıştır. Saptanan kaynaklardan elde edilen tıp eğitimi terimleri birleştirilerek İngilizce
terimlerden oluşan bir liste haline getirilmiştir. Araştırıcılar tarafından listede yer alan tüm
terimlerin Türkçe çevirisi yapılarak karşılıkları belirlenmiştir. Ülkemizde yayınlanmış eğitim
terimleri ile ilgili kaynaklar taranarak uygun bulunan terimler listeye eklenmiştir. Elde edilen liste
çevrim içi ve tüm araştırmacıların düzenleyip yorum yazabileceği ortama yüklenmiş ve sonraki
tüm çalışmalar burada yürütülmüştür. Sözlük oluşturma kuralları çerçevesinde terimlerin anlam
karşılıkları yazılmış, her bir terim üzerinde araştırmacılar arasında uzlaşma sağlanana dek
tartışma yürütülmüştür. Tüm başlıklarda uzlaşma sağlandığında tıp eğitimi terimleri sözlüğü bir dil
bilimci tarafından incelenmiş, Türk dili ve sözlük yazım kuralları açılarından değerlendirilmiş ve
gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Çalışma sonunda 316 İngilizce terim ve bunların 361 Türkçe karşılığından
oluşan Tıp Eğitimi Terimleri Sözlüğü oluşturulmuştur. Sözlüğün ulaşılabilirliğinin artırılması
amacıyla sağlık ve spor alanlarında ‘alan terimlerini’ sözlük dizisi olarak yayınlayan bir derginin
ilgili sayısı olarak basılması ve Tıp ve Sağlık Bilimleri alanlarındaki öğrenciler, mezunlar ve
öğretim üyeleri ile paylaşılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimi, sözlük
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Tıp Fakültesine Başlarken: Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hekimliği Öğreniyorum Programı
Sevgi Turan
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meraldemiroren@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gülşen Taşdelen Teker
gulsentasdelen@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

S. Bürge Atılgan Çiftçi
atilganburge@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ece Abay
seceabay@hotmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Barış Sezer
barissezer13@hotmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Arif Onan
arifonan@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Orhan Odabaşı
odabasiorhan@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Melih Elçin
melihelcin48@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dilek Aslan
diaslan.dr@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Şükrü Keleş
kelesukru@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Önder İlgili
ilgili@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Müge Yağlıdere Demir
mydere@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nüket Büken
nuketbuken@hotmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Pergin Atilla
perginatilla@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bülent Altun
baltun@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Amaç: Tıp öğrencileri, tıp fakültesindeki ilk günlerinde hekimliğe girişi temsil eden beyaz önlük
törenleriyle bu mesleğe adımlarını atmaktadır. Bu adım mesleğin en iyi şekilde öğrenilmesine
yönelik bir sorumluluğu da yüklemektedir. Tıp öğrencisini bu ilk günden itibaren mesleğinin
gerektirdiği donanımı kazandırması için ona sunulan ortama uyum sağlaması beklenir. Bu
değişim yeni duruma ilişkin kaygıların da ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu çalışmanın amacı
tıp eğitimine ve hekimlik mesleğine uyum sağlamak amacıyla hazırlanan eğitim programının
geliştirme sürecini ve programa ilişkin öğrenci görüşlerini paylaşmaktır.
Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2016-17 öğretim yılında öğrenci ve öğretim
üyelerinin geribildirimleri doğrultusunda yeni başlayan öğrencilerin uyumunu destelemek
amacıyla bir program geliştirme çalışması başlatılmıştır. Program Geliştirme Komisyonunda
öğrenci ve öğretim üyelerinden alınan görüşler tartışılmış Fakültede uygulanan program
bütünlüklü olarak ele alınarak, uygulanabilecek programın ana çerçevesi için öneriler
oluşturulmuştur. Program geliştirme çalışması için bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma
grubu, Kern’in program geliştirme yaklaşımı basamaklarını izleyerek çalışmaları yürütmüştür.
Çalışma grubu programın tasarlanma aşamasında şu adımlar ile ilerlemiştir: Sunulan
gereksinimlerin değerlendirilmesi, gereksinimler doğrultusunda programın amaç ve hedeflerinin
belirlenmesi, bu amaç ve hedeflere uygun öğretim yöntem ve etkinliklerinin tasarlanması, ders
planlarının hazırlanması, öğretim ortamı, araç-gereç, zaman akışının hazırlanması, eğiticilerin
hazırlanması, programın uygulanması ve programın değerlendirilmesi.
“Hekimliği Öğreniyorum” programının amacı “tıp eğitimine başlarken hekimlik mesleği ve
eğitimine bütüncül bir bakış sağlamak ve öğrencileri destekleyerek tıp eğitimine ve hekimliğe
uyum sürecini kolaylaştırmak” olarak ifade edilmiştir. Bu doğrultuda programın kapsamı hekimlik
mesleğini tanımayı ve bu alanda öğrenmeyi destekleyecek beş alt modülden
oluşmuştur: “üniversite ve tıp eğitimi”, “hekimlik meslek ve değerleri”, “sağlık sisteminde hekimin
rolü”, “bilgiye ulaşma” ve “öğrenme becerileri”. Programın öğrenme etkinliklerinin
tasarlanmasında karma öğrenme yaklaşımı (blended learning) kullanılmıştır. Küçük gruplarda
etkin katılımı destekleyecek şekilde zenginleştirilmiş öğrenme etkinlikleri, eş zamanlı e-öğrenme
ortamları ile öğrencilerin öğrenmesinin desteklenmesi ve izlenmesi sağlanacak şekilde
tasarlanmıştır. Program süresi 40 aktif çalışma saatinden oluşmuştur.
Bulgular: “Hekimliği Öğreniyorum” programı 2017-18 öğretim yılında Tıp Fakültesine yeni
başlayan 481 öğrenci ve 27 öğretim üyesinin katılımı ile uygulanmıştır.
Programın uygulanması sırasında öğrenci geribildirimleri süreç içinde ve program sonunda eöğrenme platformu üzerinden elektronik olarak alınmıştır. Geribildirimler programın her bir
modülüne yönelik yapılandırılmış soruların yanı sıra açık uçlu olarak alınmıştır. Programın alt
modüllerini öğrencilerin 10’luk bir dereceleme ölçeği ile değerlendirmesi istenmiştir. Öğrencilerin
programa yönelik puanlarının ortalaması “hekimlik meslek ve değerleri” modülü için 7.94, “sağlık
sisteminde hekimin rolü” modülü için 6.67 “öğrenme becerileri” modülü için 5.62’dir.
Öğrencilerden alınan açık uçlu görüşler için analizler yapılmıştır. Öğrenci görüşleri “yöntem ve
teknik”, “içerik ve materyaller”, “zaman uygunluğu”, “ödev”, “e-öğrenme ortamı” ve “ölçme”
temalarında toplanmıştır.
Sonuç: Programa ilişkin öğrenci görüşlerini öğrencilerin ifadelerinden bir alıntı ile özetlemek
gerekirse; “…Bu programla tıp eğitimime güzel bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. … daha
kolay adapte olmamı ve derse katılabilmemi sağladı. Hekim ve öğrenci örgütleri hakkında bilgi
sahibi oldum ve kendimi bu ortamın bir parçası olarak hissettim. Derslerdeki grup aktiviteleri ile
arkadaşlarıma ve üniversite ortamına kolaylıkla alıştım.” Programın hekimlik mesleği ve eğitimine
bütüncül bir bakış sağlamak ve öğrencileri destekleyerek tıp eğitimine ve hekimliğe uyum sürecini
kolaylaştırmak amacına ulaşmada önemli katkısı izlenmektedir. Geribildirimlerin doğrultusunda
programın geliştirmeye açık yönlerinin ele alınarak gözden geçirilmesi ve gelecek dönem
geliştirilerek uygulanması planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimine uyum, eğitim programı geliştirme, öğrenci görüşleri
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Akran
Danışmanlığı Deneyimi
Elifnaz Öztürkoğlu
elifnazozturkoglu@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gamze Gültekin
gamze9603gultekin@hotmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Duygu Engez
duyguengez@yahoo.com, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kaan Durmuş
kaandurmus7@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nida Gülpınar
nidagulpinar@hotmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sedenay Sifil
sedenay_98@hotmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Berna Musal
berna.musal@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.
Giriş: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Dönem 1 öğrencilerini üst sınıflarda
okuyan akran danışmanı öğrencileri ile bir araya getirerek, yeni öğrencilerin üniversiteye alışma
sürecine destek olmak, fakülteye ve eğitim sistemine uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla Fakülte
kurulu onayıyla akran danışmanlığı projesi 2016-2017 akademik yılından itibaren uygulanmaya
başlanmıştır.
Bu yıl ikinci kez uygulanmakta olan projenin yönetim, plan ve uygulama süreçlerine ilişkin özet
bilgilerin paylaşılması amaçlanmıştır.
Akran Danışmanlığı Projesi Yönetimi: Projenin plan ve uygulama aşamaları “Akran
Danışmanlığı Projesi Yönetim Ekibi” tarafından yürütülmektedir. Altı kişilik ekip, Tıp Eğitimi
Öğrenci Kurulu (TEÖK) ve TurkMSIC üyelerinden oluşmaktadır. Yönetim ekibi, Tıp Eğitimi AD.
Başkanı koordinatörlüğünde Dönem 1 kurul başkanı ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Ekip,
akran danışmanı adaylarının seçim, eğitim ve izlem çalışmalarını sürdürmektedir.
Akran Danışmanlarının Hazırlık Süreci: Akran danışmanı olmak isteyen öğrencilerin
başvuruları yönetim ekibi tarafından akademik yıl başında değerlendirilmektedir. Akran danışmanı
adayları Eylül ayının ilk haftalarında Akran Danışmanlığı Projesi Yönetim Ekibi tarafından
düzenlenen liderlik, iletişim becerileri, kriz yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi, motivasyon,
problem çözme ve öğrenme stratejileri konularında eğitim almaktadırlar. Akran danışmanlarının,
Dönem 1 öğrencilerine danışmanlık yapan öğretim üyeleriyle eşgüdüm halinde çalışmaları
planlanmıştır. Bu nedenle uygulama öncesinde akran danışmanları ve Dönem 1 danışman
öğretim üyeleri bir araya gelerek tanışma, rol ve sorumlulukların tanımlanması
gerçekleştirilmektedir.
Akran Danışmanlarının Sorumlulukları
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Her yarıyılda en az bir kez akran danışmanı-danışan görüşmesi yapma, danışanlar
tarafından ulaşılabilir olma ve gereksinimler doğrultusunda danışan öğrenciye destek olma,
gerektiğinde sorunları danışman öğretim üyelerine ileterek destek isteme,
Danışman öğretim üyelerinin Dönem 1 öğrencileriyle her yarıyılda en az birer kez yaptıkları
görüşmelerde bulunarak aktif katılım ve destek sağlama,
Danışan öğrencilerin iletişim bilgileri, toplantı tarih ve katılım bilgileri, danışan istekleri,
sorunlar ve çözüme yönelik çalışmalar, planlar gibi bilgileri kapsayan dosya hazırlama,
Her yarıyıl sonunda Akran Danışmanlığı Projesi Yönetim Ekibi üyelerine önerilerini de içeren
rapor sunma şeklinde tanımlanmıştır.

Uygulama ve Değerlendirme
Projenin ilk yılı amaca uygun şekilde tamamlanmış olup, akran danışmanları tarafından yılda iki
kez hazırlanan raporlar Akran Danışmanlığı Projesi Yönetim Ekibi üyelerince bir araya getirilerek
Dekanlığa sunulmuştur. Yıl sonunda akran danışmanları ve danışanların yazılı ve sözlü geri
bildirimleri alınarak değerlendirilmiştir.
2017-2018 akademik yılında deneyimler ve geribildirimler doğrultusunda geliştirilerek sürdürülen
projenin “Dönem 1 öğrencilerinin akran danışmanlarına ilettikleri sorunlar, Dönem 1 öğrencilerinin
sorunlara yönelik çözüm önerileri, akran danışmanlarının öğrencilere yaptıkları öneriler ve akran
danışmanlığına yönelik öneriler” başlıkları altında hazırlanan ara raporu Aralık 2017'de Dekanlıkla
paylaşılmıştır.
Projenin deneyimler ışığında geliştirilerek sürdürülmesi planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Akran danışmanlığı
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Tıp Öğrencileri Geri Bildirimi Önemsiyor Mu?
Öğrencilerin Geri Bildirim Hakkındaki Algıları
Tamer Edirne
tedirne@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Serdar Özdemir
drserdarozdemir@gmail.com, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD
Giriş: Geri bildirim öğrenmenin önemli bir unsurudur ve hekim olma yolunda ilerlerken
öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Öğrencileri güçlü ve zayıf yanları
hakkında bilgilendirmek, kendi performanslarını değerlendirmelerini ve çalışmalarına yön
vermelerini sağlayabilir. Öğrencilerin gelişme sağlaması için geri bildirimlerin bu amaçla verilmiş
olduğuna inanmaları gerekir. Sadece başarı düzeylerini saptamaya yönelik geri bildirim verildiği
algısı öğrenmeyi desteklemez. Farklı konularda farklı yönlendiricilerin geri bildirimlerini
yorumlamakta sıkıntı çeken öğrenciler bildirilmiştir. Bu da bazı öğrencilerin kapalı veya açık
mesajları anlama becerilerinin yetersiz olduğuna işaret etmektedir. Zamanında ve yapıcı geri
bildirimin önemli olduğu kabul edilmekle beraber akademisyenler tarafından geri bildirimlerin işe
yaramadığı, öğrencilerin notları daha çok önemsediği ve geri bildirimi pek umursadığı yönünde
şikayetler bildirilmektedir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı öğrencilerin geri bildirimler konusundaki algılarını araştırmak ve
öğrencilerin geri bildirim tepkilerini irdelemektir.
Yöntem: Nicel kesitsel yöntem kullanılan bu araştırmada yüz yüze anket ile sorgulanan tıp
fakültesi öğrencilerinden elde edilen veriler analiz edildi. Öğrencilere PDÖ oturumları sonlarında
aldıkları geri bildirimler soruldu.
Uygulanan ankette cinsiyet, dönem sorgulaması ve geribildirim hakkında bilgilendirme sorulması
dışında üç bölüm yer almaktaydı: 1. son altı ayda aldıkları geri bildirimleri kapsayacak şekilde dört
adet genel değerlendirmeye dair (“her zaman- hiçbir zaman” 5’li Likert) sorular, 2. aynı dönemi
içeren altı adet (“kesinlikle katılmıyorum-kesinlikle katılıyorum”) saptama soruları ve 3.
geribildirimler hakkındaki düşüncelerini sorgulayan (“kesinlikle katılmıyorum-kesinlikle
katılıyorum”) sekiz madde yer almaktaydı (Bkz. ek) . Araştırmanın istatistiksel analizleri SPSS
21.0 versiyonu kullanılarak hesaplamalar yüzde (%) ve ortalamalar ile saptanmıştır; p< 0,05 olan
sonuçlar istatistiksel öneme sahip olduğu kabul edilmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalarda Ki
Kare ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Dönem 1, 2 ve 3’ten toplam 211 öğrenci katıldı.
Daha önce geri bildirim konusunda bilgilendirme alan öğrencilerin dönemlere göre oranları
sırasıyla %78, %76 ve %81 olarak saptandı. Genel olarak, öğrenciler geri bildirimleri anladıklarını
ifade etti. Ölçme değerlendirme kriterleri ile ilişkilendirmede dönem 1 öğrencilerinin sıkıntı
yaşadığı saptandı. Birçok maddenin öğrenci motivasyonu üzerinde etkili olduğu görüldü. Örneğin,
öğrenciler geri bildirimleri kullanmaya büyük oranda istekli olduklarını bildirdiği halde (%67, %56,
%69) geri bildirimlerin kendilerine cesaret verdiğine inanan öğrenci sayısı tüm dönemlerde
inanmayanlara göre daha azdı (%28, %14, %35). Olumlu geri bildirimlerin özgüven artışına yol
açtığına inanan öğrenciler çoğunlukta iken, olumsuz geri bildirimler öğrenciler arasında okulu
bırakma düşüncelerini artırıyordu. Öğrencilerin yarıya yakını tüm dönemlerde olumsuz geri
bildirimlere üzüldüklerini veya kızdıklarını ifade ettiler. Geri bildirimlerin öğrencilerin bilgi
eksikliklerini ortaya çıkarmaya katkısı beklenenden düşük olarak saptandı.
Sonuç: Öğrencilerin geri bildirimleri önemsemediği iddiası doğru olabilir, ama bu çalışmanın
sonuçlarına göre bunun nedeni geri bildirimlerin içerik olarak yeterli yönlendirme ve motive edici
olmamaları veya öğrencilerin doğru algılama ve yorumlama becerisine sahip olmamaları
olabilir. Öğrenciler geri bildirimi önemsemekte ama yönlendiricilerin bu konuda daha çok çaba
göstermesi gerekmektedir. Verilen geri bildirimlerin içeriği dikkatle seçilmeli ve öğrencilerin yanlış
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yorumlayabilecekleri unutulmamalıdır. Öğrencilere geri bildirimler ile ne yapacağını anlama ve
uygun reaksiyon gösterme konusunda eğitim vermek etkili olabilir. Diğer taraftan, geri bildirim
verenlerin de değerlendirilmesi faydalı olur.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimi, geri bildirim, probleme dayalı öğrenim, motivasyon
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Koruyucu Sağlığın Tıp Eğitim Müfredatındaki
Yeri: İnönü Tıp Örneği
Mustafa Canbolat
mustafa.canbolat@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD

Ahmet Kadir Aslan
arslan.ahmet@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD

Mahmut Durmuş
mahmut.durmus@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon AD

Nigar Vardı
nigar.vardi@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD

Cengiz Yakıncı
cengiz.yakinci@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD
Giriş-Amaç: Hekimlik, tedavi edici ve koruyucu hekimlik olarak bilinmesine rağmen tıp fakülteleri
ağırlıklı olarak hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik hekim yetiştirmektedir. Lisans düzeyindeki
tıp eğitimi programlarında koruyucu sağlık konuları parça parça derslerin içinde kısmen yer
almakta fakat bütüncül yaklaşılmadığı için tıp öğrencisinin kafasında bu konuda bir nosyon
oluşmamaktadır. Koruyucu hekimlik kişilerin ve toplumun hastalık ve yaralanmalara yol
açabilecek etkenlerden korunmasını, bu konuda alınabilecek önlemlerin alınması ve yaşam
kalitesinin arttırılmasını ve süresinin uzamasını amaçlamaktadır. Hastalık ve yaralanmalarla
mücadelenin en basit ve en az maliyetli yolu, ortaya çıkmadan gerekli tedbirlerin alınmasıdır.
Konunun önemini hasta ve yakınlarına öğretebilmeleri için koruyucu sağlığı önce hekimlerin
kavramaları gerekir. Sağlık konuları işlenirken önce makro düzeyden başlayıp sonra mikro
seviyedeki detaylar verilmelidir. Koruyucu sağlık dersleri tıp eğitimine makro düzeyde başlamaya
çok uygundur. Ağaç yaşken eğilir örneğinde olduğu gibi tıp fakültesi öğrencilerine eğitim
hayatlarının başında koruyucu sağlık bilincini kazandırmak amacıyla 2017-2018 Dönem I eğitimöğretim programına; trafik kazalarından korunma, iş kazalarından korunma, çocuklarda ve
yaşlılarda ev kazalarından korunma, güneşten ve alerjik hastalıklardan korunma, ishalden ve
paraziter hastalıklardan korunma, obeziteden korunma, madde bağımlılığından korunma, spor
yaralanmalarından korunma, boğulmadan korunma, stresten korunma, çocuk istismarından
korunma, karaciğer hastalıklarından korunma, kalp hastalıklarından korunma, kan
hastalıklarından korunma, sinir sistemi hastalıklarından korunma, solunum yolu hastalıklarından
korunma, beşik ölümünden korunma, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma başlıklı 32 saat
teorik koruyucu sağlık dersleri eklendi. Bu çalışmada müfredata yeni eklenen koruyucu sağlık
derslerinin etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek için dersi veren öğretim üyelerine ve dersi alan
Dönem I öğrencilerine anketler uygulayarak kanaatlerini öğrenmeyi amaçladık.
Yöntem: Ders kurulu sonrası dersi veren farklı Anabilim dallarındaki öğretim üyelerine 15 sorulu,
öğrencilere ise 14 soruluk koruyucu hekimlik dersleriyle ilgili bir anketler düzenlendi. Ankete
kurulda ders anlatan 19 öğretim üyesi ve derslere katılan 66 öğrenci katıldı.
Bulgular: Öğretim üyelerinin %95’i öğrencilerin ise %70’i ders için ayrılan sürenin yeterli
olduğunu ifade ettiler. Öğretim üyelerinin %78’i dersin yararlılığına inandıklarını
belirtirken, öğrencilerin %70’i dersi faydalı bulduklarını bildirdiler. Öğretim üyelerinin %74’ü
öğrencilerin derste öğrendiklerini gerçek hayatta uygulayabileceklerine inandıklarını söylerken,
öğrencilerin %71’i dersin öğrendikleri yeni bilgileri daha sonra nerede kullanacaklarını fark
etmelerini sağladığını, %57’si öğrendiklerini çevreleriyle paylaştıklarını ifade ettiler. Öğretim
üyelerinin %82’si bu derslerin faydalı olacağına inandıklarını belirtirken, öğrencilerin %74’ü konu
ile ilgili farkındalıklarının arttığını, %58’i dersin neleri bilmeleri gerektiğini anlamalarını sağladığını
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bildirdiler. Öğretim üyelerinin %80’i öğrencilerin dersi ilgiyle dinlediklerini belirtirken öğrencilerin
%52’si derse ayırdığım zamana değdi şeklinde kanaat belirtip, %51’i de dersleri ilgiyle
dinlediklerini belirttiler. Öğrencilerin %65’i ders sayesinde bildiklerini zannedip aslında bilmedikleri
şeyler olduğunu fark ettiklerini ifade ettiler. Öğretim üyelerinin %68’i gelecek yıl daha etkili
öğreteceğime inanıyorum şeklinde bir kanaat belirtiler.
Sonuç: Tıp eğitimi müfredatında koruyucu sağlık dersleri ülkemizde ilk kez aynı ders kurulu
içerisinde bu uygulamayla bir bütün olarak verilmiştir. Eğiticiler ve öğrencilerden aldığımız geri
bildirimler de koruyucu hekimlik derslerinin yararlılığı ve etkinliğini ortaya koymaktadır. Bu olumlu
geri dönüşler sayesinde ilerleyen yıllarda içerik ve materyal açısından daha da zenginleştirilerek
koruyucu sağlık derslerinin çok daha verimli işleneceğine inanıyoruz.
Anahtar Kelimeler
Koruyucu sağlık, tıp eğitimi, dönem 1 öğrencileri
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Poster Bildiriler
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"Nijmegen Tıpta Cinsiyet Farkındalığı Ölçeği”nin
Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
Zeynep Baykan
zbaykan@erciyes.edu.tr, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Yasemin Seyfeli
yaseminseyfeli@gmail.com, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD

Melis Naçar
mnacar@erciyes.edu.tr, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Elif Deniz Şafak
elifdeniz@erciyes.edu.tr, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Fevziye Çetinkaya
fevcetin@erciyes.edu.tr, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Giriş-Amaç: Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek olarak toplumun bireyleri nasıl gördüğü, nasıl
algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranması gerektiğini ifade eden bir kavramdır. Cinsiyete
dayalı normlar ve değerler kadın ve erkek arasındaki farklılıkları güçlendirmekle birlikte toplumsal
eşitsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Hekimlerin toplumsal cinsiyet farkındalığının
sağlanması kadın ve erkeğin sağlığının daha iyi olmasını amaçladığı gibi, aynı zamanda sağlıkta
hakkaniyete ve eşitliğe de katkı sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinin
cinsiyet farkındalığını ölçmek için Petra Verdonk tarafından 2008 yılında geliştirilen ve 2012
yılında Jenny Andersson tarafından revize edilen “Nijmegen tıpta cinsiyet farkındalığı ölçeği”nin
(Nijmegen Gender Awareness in Medicine Scale) Türkçe’ye uyarlanmasıdır.
Gereç-Yöntem: Araştırma Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören 150 Dönem III
öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Nisan 2016’da toplanmıştır. Öğrencilere
çalışmanın amacı anlatılmış ve anket formları dağıtılıp toplanmıştır. Anket uygulaması yaklaşık
10 dakika sürmüştür. Araştırma için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan ve Erciyes
Üniversitesi etik kurulundan gerekli izinler alınmıştır Ölçeğin dilsel eşdeğerliliği için Türkçeye
çevrimi ileri ve geri çevrim prosedürüne göre yapılmıştır. Veriler IBM SPSS Statistics 22.0 ve IBM
SPSS AMOS 24.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Ölçeğin Türkçeye uyarlaması sonrası güvenirlik analizi sonucunda 26 maddelik ölçekte
iki madde ölçekten çıkarılmıştır. 24 maddeden oluşan ölçeğin güvenirliğini test etmek için ikiye
bölünmüş yöntem kullanılmıştır (düzeltilmiş cronbach alfa; 0,890). Model uyumunun test edilmesi
için Hotelling T2 testi yapılmış ve model uyumlu bulunmuştur (Hotelling T2 72,302; p<0,001).
Ölçeğin Türkçe formunun faktör yapısı Doğrulayıcı Faktör analizi ile incelenmiştir. Doğrulayıcı
Faktör analizi sonucunda, ölçeğin orijinal formundaki üç faktörlü yapının doğrulandığı
belirlenmiştir.
Orijinal ölçekte ilk dokuz madde (1-9; gender sensitivity) toplumsal cinsiyet duyarlılığını
belirlemektedir. Uyarlanan ölçekte beşinci maddenin ölçekten çıktığı ve sekizinci maddenin bu alt
boyutta yer almadığı görülmektedir. Bu alt boyut uyarlanan ölçekte de “toplumsal cinsiyet
duyarlılığı” olarak adlandırılmıştır. Bu alt boyut hasta bakımında öğrencilerin toplumsal cinsiyet
konularındaki tutumları üzerinde yoğunlaşmaktadır (öğrencilerin cinsiyet farklılıklarını, sorunlarını
ve sağlık bakımındaki eşitsizlikleri algılama becerileri).
Orijinal ölçekte sonraki on madde (10-19; gender role ideology toward patients) öğrencilerin
hastalar hakkındaki toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin düşüncelerini ölçmektedir. Uyarlanan
ölçekte 10 ve 11. maddelerin bu alt boyutta yer almadığı görülmektedir. Bu alt boyutta sekiz
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madde (12-19) yer almıştır. Bu boyut öğrencilerin hastalar hakkındaki toplumsal cinsiyet rollerine
ilişkin düşüncelerini ölçmektedir. Bu alt boyut uyarlanırken Türkçe olarak daha iyi ifade ettiği
düşünülerek “hastaya yönelik toplumsal cinsiyet algısı” olarak yeniden adlandırılmıştır.
Orijinal ölçeğin son yedi maddesi (20-26; gender role ideology toward doctors) hekimlere yönelik
cinsiyet rolü ideolojisini belirlemektedir. Bu alt boyut öğrencilerin hekimler hakkında toplumsal
cinsiyet rollerine ilişkin düşüncelerini ölçmektedir. Uyarlanan ölçekte 23. maddenin ölçekten
çıktığı, sekiz, on ve on birinci maddelerin bu alt boyuta yerleştiği görülmektedir
(8,10,11,20,21,22,24,25,26). Bu alt boyut “hekim hasta ilişkisinde toplumsal cinsiyet” olarak
yeniden adlandırılmıştır.
Orijinal ve uyarlanan ölçekte toplumsal cinsiyet duyarlılığı alt boyutundan alınan puanın
yükselmesi öğrencinin cinsiyet duyarlılığının arttığını; diğer iki alt boyuttaki yüksek skorların
toplumsal cinsiyet kalıplarının daha fazla kabul edildiğini göstermektedir.
Sonuç: Ölçeğin Türkçe formu tıp fakültesi öğrencilerinin cinsiyet farkındalığını ölçmek amacıyla
kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.
Anahtar Kelimeler
Toplumsal cinsiyet, tıp, eğitim, öğrenci
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“Klinik Pratiğe Giriş Ders Kurulu” Sanko
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kliniğe
Yönelik Bakış Açılarını Nasıl Etkiliyor?
Demet Arı Yılmaz
drdemetay@hotmail.com, SANKO Üniversitesi

Pınar Günel Karadeniz
gunelpinar@yahoo.com, SANKO Üniversitesi

Özlem Nuray Sever
onsever@sanko.edu.tr, SANKO Üniversitesi

Vildan Sümbüloğlu
vildansumbul@gmail.com, SANKO Üniversitesi

Salih Murat Akkın
smakkin@sanko.edu.tr, SANKO Üniversitesi
Giriş ve Amaç: Günümüzde tıp fakültelerinde tıp eğitimi programının birbirini takip eden,
bütünleyen bir akışa sahip olmasını sağlayan spiral eğitim programı yaygınlaşmaktadır. Spiral
eğitim programı, yatay ve dikey entegrasyonu sağlayan eğitim programı modelidir. Yatay ve dikey
entegrasyon, eğitim programının yapılanması ile ilişkilidir. Böyle bir entegrasyon, disiplin temelli
bir yapılanmadan çok, sistem temelli bir eğitim programı organizasyonunu gerektirir. SANKO
Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinikle Entegre Temel Dönemde eğitim-öğretim asıl olarak, sistem
temelli, mesleki ve klinik beceri derslerini de içeren kuramsal ve uygulamalı, yatay ve dikey
entegre konu başlıklarına göre oluşturulmuş ders kurullarından meydana gelir. “ Klinik Pratiğe
Giriş ” ders kurulu 3. sınıf bahar yarıyılı programında yer alır. Adli Tıp, Anatomi, Biyoistatistik, Tıp
Tarihi ve Etik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları,
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Nöroloji ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dallarının katılımıyla oluşur. Heterojen yapıdaki bu ders kurulunda klinik ve bölgesel anatomi ve
disseksiyon uygulamaları, temel adli tıp konuları, klinik örneklerde uygulanacak biyoistatistik
yöntemleri, tıp etiği ve bunun pratiğe yansıyan yönleri ile klinik dallarca pratikte uygulanan
yapılandırılmış semiyoloji dersleri verilir. Küçük gruplar halinde yapılan Klinik Beceri Uygulamaları
(KBU) derslerinde, anamnez alma, semptom sorgulama ve fizik muayene gibi semiyoloji
uygulamaları, aydınlatılmış onam ve kötü haber verme beceri geliştirme uygulamaları, temel
yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği (İKYD) takım çalışmaları yaptırılır. Bu çalışmada
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin “Klinik Pratiğe Giriş Ders Kurulu”
hakkındaki görüşlerinin ve bu ders kurulu ile ilgili kazanımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 3. Sınıf müfredatı
kapsamında olan “Klinik Pratiğe Giriş” ders kurulu ile ilgili görüşlerinin ve bu ders kurulu ile ilgili
kazanımlarının değerlendirilmesi amacı ile 3. Sınıf öğrencilerine 8 sorudan, 4. Sınıf öğrencilerine
ise 11 sorudan oluşan iki anket uygulanmıştır. Bu anketler ile ders kurulunun kuramsal içeriğinin
ve uygulamaların yeterliliği, kliniğe dair farkındalık sağlaması, meslekle ilgili olumlu düşüncelerin
gelişimine, problem çözmeye, akıl yürütme becerisine ve kendine olan güvene katkısı
değerlendirilmiştir. Ayrıca 4. Sınıf öğrencilerine uygulanan anket ile 3. Sınıfta almış oldukları bu
ders kurulunun klinik stajlardaki bilgi ve klinik becerilerine katkısı değerlendirilmiştir.
Bulgular: 3. sınıf öğrencilerinin yaklaşık %85’i bu ders kurulu ile kliniğe yönelik farkındalığının,
meslekleri ile ilgili olumlu düşüncelerinin, akıl yürütme ve problem çözme becerisinin, kendilerine
olan güvenin çok fazla arttığını belirtmiştir. %65’i ders kurulundaki kuramsal içerikten, %97’si ise
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KBU derslerinden çok fazla memnun kaldıklarını belirtmiştir. 4. sınıf öğrencilerinin yaklaşık %90’ı
ders kurulunun genel içerik ve uygulamalarından memnun olduklarını belirtmiştir. Yaklaşık %70’i
ise bu ders kurulunun kliniğe yönelik farkındalığı çok fazla artırdığını ve hasta başı uygulamaları
açısından alt yapı oluşturduğunu belirtmiştir.
Sonuçlar: Elde edilen bulgulara göre “Klinik Pratiğe Giriş Ders Kurulu” klinik stajlara alt yapı
sağlamakta, öğrencilerin kliniğe yönelik farkındalığını, motivasyonunu, cesaretini, kendilerine olan
güveni ve meslekleri ile ilgili olumlu düşüncelerini artırmaktadır. Ayrıca bu ders kurulu akıl
yürütme ve problem çözme becerisinin artmasına katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitiminde entegrasyon, klinik pratiğe giriş, klinik beceri uygulamaları, öğrenci geri bildirimleri
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Acil Tıp İntörlük Eğitiminde Portfolyo
Uygulaması: Acıbadem Tıp Fakültesi Örneği
Melike Şahiner
melike.sahiner@acibadem.edu.tr, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Serpil Yaylacı
serpil.yayalaci@acibadem.edu.tr, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Cem Gün
cem.gun@acibadem.edu.tr, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Hasan Aldinç
hasan.aldinc@acibadem.edu.tr, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Levent Altıntaş
levent.altintas@acibadem.edu.tr, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Giriş: İntörnlük dönemi stajlarında öğrenim hedefleri genel olarak klinik uygulamaya yöneliktir
dolayısı ile ölçme ve değerlendirmenin yapılandırılmasında Miller piramidinin üst basamaklarına
yer verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla ölçme değerlendirmenin planlanmasında iş başı
performansına
yönelik
değerlendirmelerin
seçilmesi
ve
formatif
geribildirimlerin
verilmesi önemlidir. 2015 yılında ilk mezunlarını veren ACUTF’nın Acil Tıp İntörnlük eğitiminde
2016 yılından itibaren olgulara dayalı bir portfolyo uygulaması yürütülmekte ve öğrencilere anında
geribildirim verilmektedir. Böylece İntörnlerden beklenen performans düzeyleri standardize
edilerek, öğrenmenin sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilmektedir.
ACUTF intörnlük eğitim dönemi Acil Tıp Stajı sonunda aşağıdaki kazanımlar tanımlanmıştır;







Hayatı tehdit eden durumları ayırt eder,
Acile başvuran hastadan öykü alır ve tam fizik muayene yapar,
Acil durum ön tanısı koyar,
Acil servis hastasına müdahale edebilir,
Acil servis hastası ve yakınları ile profesyonel iletişim ve işbirliği sağlar,
Acil hastaya tanı koyar ve ileri tetkik tedavisini düzenler.

Yöntem: Acil servis çalışmalarına ait bu kazanımları değerlendirmek amacı intörnlük karnesi
kullanılmaktadır. Bu uygulamada intörnler kendilerinden beklenen acil serviste tamamlamaları
gereken klinik beceri görevlerini yerine getirerek bir gözetmene onaylatmak durumundadırlar.
Ayrıca her intörn 5 farklı başlıktan toplamda 10 adet olguyu takip etmek ve raporlamakla
yükümlüdür.
Bu portfolyo ile amaçlanan, acil serviste karşılaşılan ve triajda “acil” olarak tanımlanan
olguların acil tıp program hedeflerine uygun olarak hazırlanması ve öğrencilerin bu
kazanımlara ulaşıp ulaşmadıklarının değerlendirmesidir.
Ele alınan temel 5 başlık; karın ağrısı, göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı, bilinç bulanıklığı ve çoklu
travmadır. İntörnler seçtikleri olguları hazırlamaları sırasında acil servis öğretim üyeleri ile
tartışma, onlardan geribildirim alma ve kayıtlarını düzeltme olanağına sahiptirler. Yazılı olarak
hazırladıkları olguları bir öğretim üyesi e-posta aracılığı ile toplamakta ve geribildirim
vermektedir.
Olgu hazırlığında İntörnlerden hasta öyküsü almaları, FM yaparak bulgularını kaydetmeleri, ön
tanı ve ayırıcı tanı ve tanıya ulaşarak bunu gerekçelendirmeleri, uygun tetkik istemeleri,
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sonuçlarını değerlendirilmeleri ve hastanın akıbetini bildirmeleri beklenmektedir. Son olarak da
intörnlere hazırladıkları her vakanın kendilerine kazandırdıklarını yazmaları istenmektedir.
İntörnlere olgu portfolyosu hazırlamadan önce bir bilgilendirme mesajı yollanmakta, bu
mesajda olgu hazırlama kriterleri ve beklentiler bildirilmekte, ayrıca karnelerindeki hedefleri
incelemeleri özellikle vurgulanmaktadır. Bir vaka örneği de mesaj ekinde paylaşılmaktadır.
Sonuç: ACUTF İntörnlük Acil Tıp eğitimini 124 öğrenci başarı ile tamamlamıştır. Uygulanmakta
olan karne ve portfolyo değerlendirmeleri öğrencilerin kazanımlarını değerlendirmek, formatif
geribildirim almalarını sağlamak için olduğu kadar acil tıp anabilim dalının çalışmalarından yüksek
fayda sağlamalarını da desteklemektedir.
Beş temel başlıkla takip edilmesi intörnlerin karşılaştıkları olgu çeşitliliğini ve her bir başlık için
yapılandırılmış geribildirim almalarını sağlamaktadır. Acil ortamında etkin
faaliyet
göstermelerini desteklemektedir.
Öğrenciler yapılan uygulamalar ile kendilerine görev verilmesinin hekim gibi hissettirdiğini,
geribildirimlerle yaptıkları her uygulamayı anlamlandırabildiklerini, teorik bilgilerini pratik ile
birleştirebildiklerini ifade etmektedirler.
Öğretim üyeleri uygulamanın öğrencilere daha etkin geribildirim vermelerini kolaylaştırdığı, iş
ortamında öğrencilerin görev ve sorumluluklarını daha etkin yerine getirmelerini desteklediği, acil
tıp ekibi ile olumlu iletişim kurmalarını sağladığı ve birlikte çalışma pratiklerini geliştirdiğini
bildirmektedirler.
Anahtar Kelimeler
Acil tıp stajı, tıp eğitimi, portfolyo
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Acil Vaka ve Kriz Yönetimi Medikal Simulasyon
Uygulamalarının İntörn Doktor Geri Bildirimleri
ile Değerlendirilmesi: NEÜ Meram Tıp Fakültesi
Sema Soysal
semasoysal@hotmail.com, NEÜ Meram Tıp Fakültesl TEBAD

Defne Zerrin Dündar
zerdef@hotmail.com, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Sadık Girişgin
sgirisgin@yahoo.com, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Alpay Arıbaş
draribas@hotmail.com, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Kardioloji AD

Hakan Akıllı
hakanakilli@hotmail.com, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Kardioloji AD

Alper Kılıçarslan
dralperkilicaslan@gmail.com, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Anest ve Reanm AD

Kültigin Türkmen
ucmdkt@gmail.com, NEÜ Meram Tıp Fakültesi İç Hast AD

Burhan Apillioğulları
bapilliogullari@yahoo.com, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD

Mehmet Asıl
drmehmetasil@yahoo.com, NEÜ Meram Tıp Fakültesi İç Hast. AD

Soner Demirbaş
drsoner68@gmail.com, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Göğüs hast AD

Necla Özcan
neclasengil@yahoo.com, NEÜ Meram Tıp Fakültesi TEBAD

Giriş ve Amaç: Tıpta güncel yaklaşım yaparak öğrenmeyi esas alan yeterliğe dayalı eğitim ile
öğrenci yetiştirmektir. Standart bilgi ve beceri ile donanmış olan tıp öğrencilerinden mezuniyet
sonrası bu bilgi ve beceriyi en doğru şekilde uygulamaları beklenmektedir. Bu nedenle tıp
fakültelerinde son yıllarda mezuniyet öncesi dönemde öğrencilerin meslek yaşamlarında
kullanabilecekleri becerilerin simülasyona dayalı eğitimler ile kazandırılması giderek
yaygınlaşmıştır. Sağlık hizmetleri içinde acil vakalara müdahale etme ve kriz anını yönetme
mezuniyet öncesi kazandırılması gereken önemli bir yeterliliktir. Gerçek vakalar ve olaylar
sırasında yaparak öğretmek ve deneyim kazandırmak yetersiz kalmaktadır.
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Bu çalışmada NE Üni. Meram Tıp Fakültesi simülasyon ve modelleme uygulama ve
araştırma merkezinde2017 yılında intörn öğrencilere verilen acil vakalara müdahale etmek ve
kriz yönetimi eğitimlerine ilişkin geribildirimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Merkezimizde 2017 yılından itibaren son sınıf öğrencilerine acil vaka kriz
yönetimi senaryo uygulamalı simülasyon eğitimleri yapılmaktadır. Önce 1 günlük temel ve ileri
kardiyak yaşam desteği bilgi ve beceri kazandırma eğitimi ( hava yolu açma , kardiyak masaj
uygulama, defibrilatör kullanma ve elektriksel aktiviteleri tanıma) verilmektedir. Daha sonra 8-10
kişilik gruplar halinde 1 günlük acil vaka ve kriz yönetimi simülasyon eğitimine tabi
tutulmaktadırlar. Her bir öğrenci en az bir kez ekip lideri olarak katılabilmektedir. Eğitim sürecini 23 eğitici yürütmektedir. 2017 yılında merkezimizde toplam 186 öğrenci eğitim almıştır. Öğrenciler
her eğitimin sonunda ilk bölümünde eğitimin genelini 5’li Likert tipi ölçek üzerinden ikinci
bölümde ise eğitim ile ilgili memnuniyetlerini evet/hayır olarak değerlendirdikleri anket formunu
doldurmuşlar ve anketin sonunda yazılı geribildirimlerini vermişlerdir. Sonuçların değerlendirilmesi
için Limesurvey programı kullanılmış ve tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Bu çalışma NE.
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Bulgular: 2017 yılında öğrencilerimize 6 defa beceri kazandırma eğitimi ve 24 kez medikal
simülasyon eğitimi yapılmıştır. Beceri kazandırma eğitimleri ile ilgili öğrencilerin 172’ si (% 92.47)
aldıkları teorik eğitimi , 175’i (%94.08) beceri eğitimini iyi/çok iyi olarak değerlendirmiştir.121
öğrenci (%65.05) teknik donanımı yeterli bulmuş, 182 öğrenci (%97.85) eğiticileri yeterli bulmuş,
123 öğrenci (77.35) fiziki mekanı yeterli olarak değerlendirmiştir. Öğrencilerin 185’i (%99.46)
eğitimin becerilerinizin geliştirilmesine katkı sağladığını düşünüyor musunuz ve mesleklerini icra
ederken yararlı olacağına inanıyor musunuz sorusunu evet olarak cevaplarken, 177 öğrenci
(%95.16) eğitimlerin düzenli olarak tekrarlanması gerektiğini belirtmişlerdir.
Medikal simülasyon eğitimleri ile ilgili olarak öğrencilerin tamamı uygulanan senaryoları iyi/çok iyi
olarak değerlendirmiş görev alan eğiticileri ise 185 öğrenci (%99.46) yeterli bulmuştur. Eğitimin
becerilerinizin geliştirilmesine katkı sağladığını düşünüyor musunuz ve mesleğinizi icra ederken
yararlı olacağına inanıyor musunuz sorusuna öğrencilerin tamamı evet olarak cevap vermişlerdir.
Tüm öğrenciler benzer eğitim almayı istediklerini bildirmişlerdir.
Sonuç: Acil vakalarda kriz yönetimi eğitiminin simülasyona dayalı olarak verilmesi öğrencilerin
eğitim memnuniyetlerini arttırmaktadır. Yazılı geribildirimlerde eğitimlerin mezuniyet öncesi
dönemde çeşitli senaryolar eşliğinde daha sık ve erken dönemlerde yapılması gerektiği bildirilmiş
ve eğitim sonrasında mesleki yaşamlarında en çok çekince duydukları özellikle kardiyak arrest
vakalarının yönetimi konusunda özgüven kazandıklarını bildirmişlerdir. Bu doğrultuda
öğrencilerin geri bildirimleri dikkate alınarak önceki sınıflarda ve çeşitli senaryolarla simülasyona
dayalı eğitimlerin müfredata yerleştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Simülasyon, acil vaka yönetimi, kriz yönetimi
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Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak
Üniversitesindeki Tıp Eğitimi: Deneyim ve
Gelişme Beklentileri
Ugilzhan Tatykayeva
olyatatikayeva@gmail.com, Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan,
Kazakistan

Yermek Mendybayev
yermek.mendybayev@ayu.edu.kz, Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan,
Kazakistan

Giriş: Modern tıp eğitimi paradigması – ekonominin tüm alanlarındaki küresel yenilikleriyle,
kamusal ve bireysel yaşamlarıyla yakından ilişkilidir.
Yöntem: “Ömürlülük eğitim” yani bir alınan eğitimle kendini geliştirmesi gereksiz kavramından
“yaşamboyu eğitim” yani yaşam boyu kendini geliştirme kavramına geçiş, eğitim programının
gelişim yapısını yetkin bir spiral model şeklinde kökten değiştirdi.
Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesinin 2010 yılında, Bologna sürecine girişi
nedeniyle, üniversitemizin Medikal kümesindeki eğitim programları 2013 yılından itibaren
uluslararası standartlarına uygun olarak standardize edilmişti.
Bu süreçte sürekli tıp eğitimi modeli kabul edildi ve eğitim prosesinde aşağıdaki yenilikleri
tanıtıldı. Gelecekteki sağlık personelinin eğitiminde disiplinler arası bir odak ile etkileşimli interaktif
ve klinik öğretim yöntemleri uygulanmıştı. Bilgi ve iletişim teknolojileri ve e-öğrenmenin öğeleri
aktif olarak kullanılmıştı.
Ortak üniversiteler ile eğitimin uluslararasılaştırılması, yani öğrenciler ve akademik personelin
akademik değişim programları, ortak bilimsel araştırma programları eğitimin tüm düzeylerine
uyumlaştırılmış müfredat yaratmıştı.
Önemli başarılardan biri, sağlık personelinin niteliklerini, informal ve sürekli tıp eğitimi faktörü
olarak geliştirmeye yönelik programlardır.
Bulgular ve Sonuç: Eğitim sürecinde toplam 197 akademik personel "Eğitim programlarının
geliştirilmesi", "Tıp eğitiminde öğretim ve değerlendirme yöntemleri", «Simülasyon eğitimi», "Tıp
eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri" adlı tazeleme kurslarını geçmişti.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimi, eğitim programı
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Akademik Danışmanlıkta Elektronik Öğrenme
Yönetim Sisteminin Kullanılması
Yasemin Seval Çelik
yasemin.celik@ieu.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Ali Burak Özkaya
ali.ozkaya@ieu.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Ayşe Banu Demir
banu.demir@ieu.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Özge Ertener Çokbankir
ozge.cokbankir@ieu.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Funda İfakat Tengiz
fundaifakat.tengiz@ikc.edu.tr, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD

Giriş: İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi (İEÜTF)’nde akademik danışmanlık;
öğrencilerimizin eğitim ortamına ve sosyal koşullara uyum sağlamalarına yardım etmenin yanı
sıra, iyi bir hekim olma yolunda mesleksel gelişimlerini desteklemek ve yaşam boyu öğrenme
alışkanlığını kazandırmayı amaçlamaktadır.
Elektronik öğrenme; internet ve elektronik ortam araçlarının kullanıldığı; bilginin sunumunu,
öğrenmeyi ve teorik bilginin pratiğe entegrasyonunu kolaylaştıran, öğrencileri öğrenme
sorumluluklarını sahiplenmeye yönlendiren ve eğiticilerin yeni neslin farklı öğrenme biçimlerini
göz önünde bulundurmasını sağlayan bir eğitim modelidir. Bu modelde, öğrenci ve eğitici
arasındaki etkileşim, “öğrenme yönetim sistemleri” gibi çeşitli elektronik ortam araçları ve bu
sistemlere yüklenen elektronik materyaller aracılığıyla desteklenmektedir. Öğrenme yönetim
sistemlerinin, öğrencinin not ortalamasına göre başarım durumu, görsel ve işitsel eğitim
materyallerinin kullanımına dair verileri toplamak gibi avantajları vardır.
Amaç: İçinde bulunduğumuz iletişim çağının getirileri ve gereklilikleri göz önünde bulundurularak,
öğrencilerin danışmanlık süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi için, “E-MED” adını verdiğimiz ve
BlackBoard öğrenme yönetim sistemi üzerinde kurduğumuz platformdan faydalanılmıştır. E-MED
platform aracılığıyla öğrencilerin başarı durumlarının ve portfolyolarının danışmanları tarafından
gerçek zamanlı izlenmesi hedeflenmiştir.
Yöntem: E-MED platformu üzerindeki tüm ölçme ve değerlendirme araçları için öğrenci
başarımları elektronik ortamda saklanmakta ve sistem, her öğrencinin hangi ders çıktısına ne
düzeyde ulaştığı ile ilgili veri vermektedir. Danışmanlar bu verilere sistem tarafından oluşturulan
“Aktivite ve Not Matrisi” ve “Öğrenci Raporu” gibi çeşitli raporlar üzerinden ulaşarak öğrencilerin
hem başarımlarını hem de sistemdeki aktifliklerini düzenli bir şekilde izlemiştir. Öğrenci Raporu,
öğrencinin kendisi tarafından da görüntülenebilmektedir. Bu sayede öğrenci, kendi öğrenme
sürecini daha fazla sahiplenmiş, ve hem bu raporlar hem de danışmanından aldığı geri
bildirimlerle kendisine bir gelişim planı oluşturmuştur. Buna ek olarak, İEÜTF öğrenci portfolyosu
da E-MED platformu üzerinden öğrenciler ve danışmanların öğrenciye verdiği geri bildirimler ile
şekillendirilmiştir.
Bulgular: E-MED platformu, karşılıklı geri bildirim ve yazışmaların etkin kullanılması sayesinde,
öğrencilerin ve öğretim elemanlarının iletişim kurmalarını kolaylaştırmıştır. Başarı paterninde
düşme gösteren öğrenciler ve elektronik materyallerden etkin biçimde yararlanamayan öğrenciler
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bu sistemden alınan raporlarla erken dönemde belirlenmiş ve danışmanların yönlendirmeleriyle
öğrencilerin sistemden kopmaları önlenmiştir.
Sonuç: Akademik danışmanlık sürecinde bir elektronik öğrenme yönetim sisteminin kullanılması,
öğrencilerin başarı durumlarının danışmanları tarafından gerçek zamanlı izlenebilmesini,
danışmanın öğrencinin ders başarımı ile ilgili sayısal verilere kolaylıkla ulaşmasını ve öğrencilerin
portfolyolarının geliştirilebilmesi için öğrenciye düzenli ve sık geri bildirim verebilmesini sağlayan
bir ortam yaratmıştır. Danışmanlar aldıkları verilerden yola çıkarak öğrencileri ile etkileşmiş ve
başarılarını desteklemiştir.
Anahtar Kelimeler
Akademik danışmanlık, elektronik öğrenme yönetim sistemleri
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017
Eğitim Öğretim Yılı Probleme Dayalı Öğrenim
Senaryo Değerlendirme Sonuçları
Mustafa Daloğlu
drmustafadaloglu@gmail.com, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Ezgi Özgün
ezgi.ozgun@gmail.com, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Sümer Mamaklı
smamakli@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Selda Yardım
seldayardim@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Mustafa Kemal Alimoğlu
kalimoglu@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Yeşim Şenol
yysenol@gmail.com, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Erol Gürpınar
erolgurpinar@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Giriş: Probleme dayalı öğrenim (PDÖ) öğrencilerin herhangi bir konuyu çeşitli problem çözme
aşamalarıyla birlikte öğrendiği öğrenci merkezli bir eğitim müfredatıdır. Fikir olarak ilk kez tıp
fakültelerinde gündeme gelen, günümüzde diğer pek çok okulda da kullanılan bu eğitim modeli
prensip olarak yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi, var olan karışıklığın çözümünü ve gerçek hayat
problemlerini temel alır. PDÖ gerek ülkemizde gerekse dünyada yaygınlığı giderek artan bir
eğitim yöntemidir. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (AÜTF) 2003 yılından beri uygulanan
PDÖ’ler, dönem I ve dönem II eğitim programı içerisinde modüller olarak yer almaktadır.
Amaç: Bu çalışmanın amacı AÜTF 2016-2017 eğitim öğretim yılı Dönem I ve Dönem II
öğrencilerinin PDÖ senaryo değerlendirme sonuçlarını sunmaktır.
Yöntem: 2016-2017 eğitim öğretim yılında AÜTF Dönem I ve Dönem II öğrencilerinden
yapılandırılmış senaryo geribildirimleri alınmıştır. Eğitim yılı içerisinde Dönem I’de 3, Dönem II’de
4 PDÖ oturumu yapılmıştır. Dönem I öğrencilerinden 1205 adet, Dönem II öğrencilerinden 1747
adet geribildirim anket formu toplanmıştır. Formlarda 5’li Likert ile senaryonun içeriğini ve
işleyişini değerlendirmek amacıyla 5 başlık (1-Merak uyandırma, 2-ilk bölümde farklı hipotezler
çıkarılmasını sağlama, 3-ilerleyen bölümlerde hipotezlerin daraltılmasını sağlama, 4-Öykü, fizik
bakı ve laboratuvar sonuçlarının hipotezler ile uyumu, 5-öğrenme hedeflerine ulaşmayı sağlama)
sunulmuştur. PDÖ oturumunun genel memnuniyet değerlendirmesi için ayrıca bir puanlama daha
istenmiştir. 2012 yılında anketin yapı geçerliği incelenerek doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve
güvenirlik analizi hesaplamaları sonucunda anket formu geçerli ve güvenilir olarak bulunmuştur.
İki sınıfın karşılaştırılmasında istatistiksel yöntem olarak ki kare analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Senaryoların merak uyandırma üzerine etkisi Dönem I ve II öğrencileri tarafından sırası
ile %44 ve %54.4 oranında iyi ve çok iyi olarak değerlendirilmiş ve memnuniyetin en düşük
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olduğu seçenek olarak tanımlanmıştır. Memnuniyet oranlarının en yüksek olduğu seçenek ise
dönem I öğrencilerinde %70.9 ve Dönem II öğrencilerinde %76.2 ile öykü, fizik bakı ve
laboratuvar sonuçlarının hipotezlerle uyumu olarak saptanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi kikare testi ile yapılmıştır. Analiz sonucunda öğrenme hedeflerine ulaşmayı sağlama dışındaki tüm
seçeneklerde Dönem I ve Dönem II öğrencileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç
bulunmuştur (p=0.001)
Sonuç: Eğitici merkezli lise eğitim sürecinden yeni çıkmış olan dönem I öğrencilerinin öğrenci
merkezli PDÖ oturumlarına uyum süreci zaman gerektirebilir. Dönem I öğrencilerinin PDÖ
oturumlarından genel memnuniyetlerinin ve senaryo değerlendirme puanlarının dönem II
öğrencilerine göre daha düşük olması bu uyum süreci ile açıklanabilir. Çalışmada analiz
sonucunda öğrenme hedeflerine ulaşmayı sağlamada Dönem I ve Dönem II öğrencileri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç olmaması ve memnuniyet oranlarının Dönem II
öğrencilerinde daha yüksek olması bu öğrencilerin Dönem I grubuna göre belli bir bilimsel alt yapı
kazanmış olmalarından ve bu alt yapıyı kullanıyor olmalarından kaynaklı olabilir. Ek olarak
değerlendirmeye dahil edilen her bir senaryonun ayrı ayrı değerlendirilmesi bu ilişkinin
açıklanmasına fayda sağlayacaktır. Altta yatan sebeplerle ilgili olarak gelecekte yapılacak nitel
araştırmalar adaptasyon sürecinin yönetilmesinde faydalı bilgiler sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler
Probleme dayalı öğrenim, memnuniyet, geribildirim, senaryo
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3
Öğrencilerinin Standart Hasta Eğitim
Uygulamasından Memnuniyet Düzeyleri
Aslı Türközen
turkozenasli@gmail.com, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak. SBÜAEAH Aile hekimliği

Yeşim Şenol
yysenol@gmail.com, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş ve Amaç: Tıp eğitiminde standart hasta uygulamaları; öğrencilerin tümünün aynı
koşullarda, aynı hastalıkla ilgili klinik deneyim edinebilmesi amacıyla gerçek hastalarla
karşılaşmadan önce uygulanması tercih edilen bir eğitim yöntemidir. Bu çalışmada öğrencilerin
standart hasta üzerinden hastayı karşılama, hastalık hikayesi alma, etkili iletişim kurma becerisini
deneyimlemeleri sağlanmıştır. Çalışmanın amacı dönem 3 öğrencilerinin standart hasta ile
yapılan eğitim uygulamasındaki memnuniyet düzeylerini değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışma 2017-2018 eğitim döneminde Aralık 2017- Mart 2018 tarihleri arasında
mesleksel beceri uygulamaları içerisinde yer alan standart hasta uygulamalarında
gerçekleştirilmiştir. Uygulama başlığı standart hastadan hastalık hikayesi alma ve meme maketi
üzerinde “klinik meme muayenesi” becerisinin geliştirilmesi ve muayene sonucunun hastaya bilgi
verilmesinden oluşmaktadır. Uygulama öncesi tüm öğrencilere konu hakkında kuramsal bilgi
aktarılmış ve klinik meme muayenesi konusunda öğrenim rehberiyle uygulama yaptırılmıştır. Bu
eğitimlerden sonra öğrenciler standart hasta uygulamasına katılmıştır. Bu tarihler arasında
uygulamalara katılan 209 öğrenciden alınan standart hasta uygulaması geribildirim formu
değerlendirilmiştir. Değerlendirme formu, uygulamaya, kişinin kendisini değerlendirmesine ve
genel değerlendirmeye yönelik soruları içermektedir. Formda 5’li Likert ölçeğine uygun 10
soru ve iki açık uçlu soru bulunmaktadır. Analizlerde tanımlayıcı veriler sunulmuştur.
Bulgular: Standart hasta ile uygulamalar sonrası, öğrencilerin %91.4’ü görüşmeye katılan
standart hasta ve öyküsünden, %93.3’ü görüşmenin öğrenmelerine katkısından, %92.8’i
geribildirim verilmesinin öğrenmeye katkısından memnun olduklarını belirtmiştir. Kendi
performansları açısından %87.6’sı memnun olduklarını ifade etmiştir. Genel olarak uygulamadan
memnun olan öğrencilerin oranı %99.0’dır. Açık uçlu sorulara 140 öğrenci yorum yazmıştır.
Uygulamanın geliştirilmesi gerekli alanları olarak, sayısının arttırılması, daha zor olması,
kuramsal ders anlatılması ve daha çok beceriye yönelik olunması ve hastaların daha doğal
olması belirtilirken, olumlu özellikler olarak doktor gibi hissetme tüm öğrenciler tarafından
belirtilmiştir. Bu ifade dışında kendine güvenin artması, hasta- hekim iletişiminin gelişmesi, teorik
bilgilerin pratiğe dökülmesinin gelişmesi ve heyecan duymak belirtilmiştir.
Sonuç: Standart hasta ile eğitimden sonra öğrencilerin geribildirim sonuçları çok olumludur.
Öğrenciler uygulama sonunda kendilerini hekimlik mesleğine daha yakın hissettiklerini
belirtmişlerdir.
Uygulamanın
arttırılmasına
yönelik
çalışmalar
sürdürülmektedir.
Anahtar Kelimeler
Standart hasta, geribildirim, memnuniyet
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III
Mesleksel Beceri Uygulamaları Hakkındaki
Öğrenci Geri Bildirimleri
Mustafa Daloğlu
drmustafadaloglu@gmail.com, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Sümer Mamaklı
smamakli@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Mustafa Kemal Alimoğlu
kalimoglu@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Yeşim Şenol
yysenol@gmail.com, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Selda Yardım
seldayardim@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Erol Gürpınar
erolgurpinar@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Amaç: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim programı içerisinde yer alan Dönem 3
öğrencilerinin mesleksel beceri uygulamalarını tanıtmak ve öğrencilerden uygulama ve
laboratuvar ile ilgili 2013-2014 ve 2016-2017 yılı eğitim öğretim döneminde alınan geri bildirim
sonuçlarının karşılaştırılması.
Yöntem: Dönem 3 öğrencilerine kazandırılan mesleksel beceriler palpasyon ve perküsyon
yapabilme, normal solunum ve kalp seslerini dinleyebilme, patolojik solunum seslerini ayırabilme,
patolojik kalp seslerini ayırabilme, intramuskuler, subkutan ve intra dermal enjeksiyon yapabilme,
ateş ve nabız ölçümü, el yıkama ve steril eldiven giyebilme, koldan venöz kan alabilme, koldan
intravenöz enjeksiyon, parmak ucundan kan şekeri ölçümü, elektrokardiyografi, koldan kan
basıncı ölçümü, normal göz dibi muayenesi, intra venöz sıvı uygulaması, bebek vücut ölçümleri,
PA Akciğer grafisi yorumlayabilme, idrar sondası uygulayabilme, KBB muayenesi yapabilme, anal
bakı ve rektal tuşe yapabilme, servikal smear alabilme, nazogastrik sonda uygulaması, tiroid
muayenesi, nörolojik muayene olmak üzere 21 beceri bloğundan oluşmaktadır. Yıl sonunda
kazandırılan beceriler ve Mesleksel Beceri Laboratuvarı ile ilgili olarak, beş puanlı Likert ölçeği
kullanılarak oluşturulmuş bir geri bildirim formunu doldurmaları istenmektedir. Bu araştırmada
2013-2014 ve 2016-2017 yılı eğitim öğretim döneminde Mesleksel beceri laboratuvarında eğitim
alan öğrencilerin geri bildirim formları değerlendirmeye alınmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin mesleksel beceri uygulamalarına beş üzerinden verdikleri ortalama
puanlar 4.16’dan 4.22’ye yükselirken, Mesleksel Beceri Laboratuvarı ile ilgili sorulara verdikleri
puan ortalamaları ise 4.05’ten 4.00’e düşmüş olarak saptandı. Kalabalık öğrenci gruplarıyla
yapılan uygulamalar daha düşük puan almıştır. Maket sayısı ve maketlerin genel durumu
sorularına verilen puanlar daha düşük, laboratuvar temizliği, sarf malzemeleri ve eğitici
konularında ise puanların yüksek olduğu saptanmıştır. Daha önce en düşük puan alan beceri
uygulamaları olan solunum ve kalp sesleri uygulamalarında ortalama puanlarda dikkate değer
artışlar saptanmakla beraber en düşük ortalama puanların yine bu uygulamalara verildiği
belirlendi.
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Sonuç: Öğrencilerin, Mesleksel beceri laboratuvarı uygulamalarından, laboratuvar fiziksel ortamı
ve eğiticilerden genel olarak memnun oldukları gözlenmektedir. Ancak artan öğrenci sayısı
nedeniyle maketlerin yıpranması, maket sayısının yetersiz kalması öğrenci memnuniyetinin
azalmasına neden olmaktadır. Akciğer ve kalp sesleri pratiklerinde yapılan iyileştirmelere rağmen
memnuniyetin düşük saptanması ile ilgili olarak ek düzenlemeler planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Mesleksel beceri, memnuniyet, maket
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Etkin Bir
Sunu Hazırlama Üzerine Özel Çalışma Modülü
Sümer Mamaklı
smamakli@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi TEAD

Mustafa Kemal Alimoğlu
kalimoglu@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi TEAD

Mustafa Daloğlu
mdaloglu@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi TEAD

Selda Yardım
syardim@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi TEAD

Erol Gürpınar
egurpinar@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi TEAD

Yeşim Şenol
ysenol@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi TEAD

Amaç: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) dönem II öğrencileriyle 2017-2018 eğitim
öğretim döneminde yürütülmekte olan “Etkin Sunu Planlama ve Yapma” başlıklı özel çalışma
modülü (ÖÇM) sürecini tanıtmaktır.
Gereç ve yöntem: AÜTF de ÖÇM, ilk kez 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde uygulanmaya
başlamıştır. Dönem 2 programında yer alan ÖÇM konuları gönüllü öğretim üyeleri tarafından
ÖÇM kuruluna sunulmakta ve eğitim-öğretim döneminin başında açılan ÖÇM konuları, ilgili ÖÇM
konusunun amacı ve sorumlu öğretim üyeleri ile birlikte öğrencilere duyurulmaktadır. Öğrenciler
seçtikleri ÖÇM konusunda yıl boyunca, eğitim-öğretim programında yer alan ÖÇM ders
saatlerinde ilgili öğretim üyeleriyle birlikte çalışmaktadır. Dönem sonunda öğretim üyesi ve
öğrencilerin geniş katılımıyla yapılan toplantıda, her ÖÇM de yapılan etkinlikler öğrenciler
tarafından tanıtılmaktadır.
Etkin Sunu Planlama ve Yapma başlıklı ÖÇM son dört yıldır düzenli olarak açılmaktadır. Tıp
Eğitimi Anabilim Dalından 6 öğretim elemanı tarafından planlanan, önerilen ve yürütülen modülün
amacı katılımcıların bir sunuyu planlama, hazırlama ve yapma becerilerini arttırmaktır. 2017-2018
eğitim öğretim döneminde 26 öğrenci “Etkin Sunu Planlama ve Yapma” ÖÇM’sini tercih etmiştir.
ÖÇM süresince öğretim elemanları tarafından verilen eğitimin içeriği:
- Etkin bir sununun planlanma aşaması
- Görsel-işitsel gereçlerin doğru ve etkin kullanımı
- Metin ve şekilleri sunum materyaline yerleştirme
- Farklı ortamlarda etkin sunu yapmanın ipuçları
- İnteraktif müdahale yöntemleri
- Sunum sırasında beden dili ve ses tonunu kullanma
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Kullanılan yöntemler:
Sunu, tartışma, video, bilgisayar başı uygulama
Uygulama ve etkinliğin değerlendirmesi:
1. Amaç ve hedeflerin öğrencilerle paylaşılması
2. Öntest ve gereksinimlerin belirlenmesi
3. Eğitim öncesi öğrenci sunumları
4. Eğitim öncesi öğrenci sunumlarının değerlendirilmesi
a. Katılımcılar (global)
b. Eğiticiler (check-list ile)
5. Eğiticilerin verdiği eğitim ve genel geribildirim
6. Eğitim sonrası öğrenci sunumları
7. Değerlendirme (Katılımcılar ve eğiticiler check-list ile)
Bulgular: Öğrencilerin yaptıkları ilk sunumlarda öğretim elemanlarının verdiği ortalama puan
(49.7±6.3) ile öğrencilerinki (78.2±9.5) arasında anlamlı fark bulunmuştur (t testi,, p=0.00).
Öğrencilerin eğitim sonrası yaptıkları sunumlara eğiticilerin verdiği ortalama puan 88.4±5.6;
öğrencilerin verdiği ortalama puan ise 91.2±5.4’dir ve aralarında anlamlı fark bulunmamaktadır.
Sonuç: “Etkin Sunu Planlama ve Yapma” başlıklı ÖÇM son dokuz yıl içerisinde öğrenciler
tarafından giderek daha fazla ilgi görmekte ve yararlılığı yine öğrenciler ve öğretim üyeleri
tarafından dile getirilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Özel çalışma modülü, etkin sunu

71

Alan Seçmeli Dersler Programı: İlk Uygulama
Döneminin Tamamlanmasının Ardından Genel
Bir Değerlendirme
Levent Altıntaş
levent.altintas@acibadem.edu.tr, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Fatih Artvinli
fatih.artvinli@acibadem.edu.tr, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Sinem Öktem Okullu
sinem.oktem@acibadem.edu.tr, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Melike Şahiner
melike.sahiner@acibadem.edu.tr, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Nadi Bakırcı
nadi.bakirci@acibadem.edu.tr, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Yasemin Alanay
yasemin.alanay@acibadem.edu.tr, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Giriş: Alan Seçmeli Dersler Programı 2016- 2017 Eğitim öğretim yılında uygulanmaya
başlamıştır. Bu dönemin tamamlanması ile programı ilk kez alan öğrenciler toplam 4 ders alarak
süreci tamamlamış olacaklardır.
Program temel olarak öğrencilerin aktif katılımı ve çalışma alanını özgürce belirlemeleri ana
fikrine dayanmaktadır. Öğrenciler bu program kapsamında tıbbi ve sosyal araştırma projelerinde
yer alabilmekte ya da program kapsamında açılan derslerden birine kayıt olabilmektedir.
Programın temel hedefleri
Kendi
kendine
öğrenme
Birlikte
çalışma
ve
üretme
/
Ekip
Çalışması
Kanıta dayalı bilimsel yaklaşımın temel ilkelerini kavrama ve uygulama
Kendini
yazılı
ve
sözlü
olarak
ifade
edebilme
Proje
geliştirme,
uygulama
ve
değerlendirme
Sosyal ve etik sorumluluklarının farkında olma ve yüklenme
Süreç nasıl yürütülüyor? Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler toplam 4 ders (16 AKTS)
almaktadırlar. İki ve üçüncü dönem öğrencileri programa aynı havuzdan dersler almakta ve
dersleri birlikte yapmaktadır. Diğer fakültelerinin katkısı ile yürütülen dersler ilgili fakültelerin
öğrencileri ile ortak yürütülmektedir.
Dönem başında yapılan program tanıtım dersinde öğrencilerin kendilerine 4 derslik bir plan
yapmaları önerilmektedir.
Araştırma projesi yapmak isteyen öğrenciler öncesindeki dönem içinde gerekli hazırlıklarını
tamamlayarak planlarını ilgili koordinatörlüğe sunarlar. Bu teklifin kabul edilmesi durumunda takip
eden yarı dönemde bu çalışmayı yürütürler.
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İlk iki yıllık sürecin genel olarak değerlendirilmesi: Bu dönemde programda yer alan 21 aktif
dersin 10 (on) tanesi sosyal alan derslerdir. Diğer 11 ders ise tıp ve mühendislik alanlarına ait
derslerden oluşmaktadır. Derslerin ikisi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü üçü ise
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nün katkılarıyla yürütülmektedir.
Toplam 72 öğrenci Tıbbi araştırma projelerinde yer almıştır. 5 öğrenci ikişer araştırma
yürütmüşlerdir.
Programda halen 216 öğrenci aktif olarak yer almaktadır. Sosyal araştırmalara katılan öğrenci
sayısı 36 olarak gerçekleşmiştir. Tıbbi ve sosyal araştırmalara katılan öğrenci sayısı toplamı 108
dir. Öğrencilerin yarısı (% 50 ) araştırma projesi yapmaktadır. Sosyal Projelerde yer alan öğrenci
sayısı 36 (%16,6), Tıbbi Projelerde yer alan öğrenci sayısı 72 (%33,3) dür.
Programın değerlendirilmesinde araştırmalarda hazırlık döneminin ve değerlendirme süreçlerinin
geliştirilmesi ve standardizasyonun sağlanması, öğrencilerin programa kabul sürecindeki teknik
aksaklıkların giderilmesi ile ortak yürütülen derslerin artırılması temel gelişim alanları olarak
görülmektedir.
Sonuç ve Öneriler: Alan Seçmeli Dersler Programı gereke öğrenciler gerekse öğretim üyeleri
tarafından yüksek oranda kabul görmüş ve etkin olarak uygulanmakta olan bir program haline
gelmiştir.
Programın temel hedeflerinin belirlenerek öğretim üyelerinin kendi ilgi alanları ve öğrenci talepleri
doğrultusunda dersler önermeleri etkin ve ilgi çekici dersler açılması yönünde önemli bir motivatör
olarak görülmektedir.
Derslerin beşi (%23,8) Tıp fakültesi dışındaki öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.
Öğrenciler bu derslerde diğer fakültelerin öğrencileri ile birlikte dersler ve uygulamalar
yapmaktadır.
Araştırma projelerinin programında yer alması öğrencilerin daha odaklı ve sistematik
çalışmalarda yer almasını desteklemektedir. Öğrencilerin proje çalışmalarında yer alma
motivasyonu artmaktadır.
Derslere kayıtlar internet üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler kayıtların açılmasını takip eden
yaklaşık 30 dakika içerisinde bu süreci tamamlamaktadırlar. Bu durum alan seçmeli dersler
programına ilginin yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Öğretim üyesi ve öğrenci geribildirimleri programın etkin ve ilgi çekici olduğu, beklentileri
karşıladığı yönündedir. Diğer fakülte öğrencileri ile birlikte çalışabilmek ve Proje çalışmaları
önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Öğrencilerden ve öğretim üyelerinden gelen ders
önerileri sürekli artmakta ve çeşitlenmektedir.
Tıp eğitimi programları içerisinde seçmeli derslerin artırılması ve çeşitlendirilmesi yönündeki
çalışmalar sürdürülmelidir.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimi, alan seçmelileri
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Beyaz Önlük Töreni Sadece Bir Tören midir?
Neler Öğretir?
Funda İfakat Tengiz
fundatengiz@gmail.com, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD
Giriş ve Amaç: Refleksiyon (yansıtma) üzerinde düşünmek, üzerinde durmak, kendine konu
hakkında sorular sormak, anlamlandırmak, deneyimlerinden öğrenmek anlamlarına gelmektedir.
Geriye dönüp bakma ve bir şey tasarlama, derin öğrenme, tefekkür, düşünme üzerine düşünme,
yansıtma, derin düşünme anlamlarında da kullanılmaktadır. ABD’li ünlü filozof ve eğitim kuramcısı
John Dewey “deneyimlerimizden öğrenmediğimizi, ancak deneyimlerimiz üzerine refleksiyon
yaparak öğrendiğimizi” savunmaktadır. Kolb’un deneyime dayalı öğrenme modeline göre ise
refleksiyon öğrenmenin bir parçasıdır. Öğrenmenin başlaması için bir olay olmalıdır. Bu olayı;
deneyimi yaşayan, öğrenen olayın ne olduğunu farklı perspektiflerden değerlendirmektedir. Bu
durumu analiz ederek eski bilgilerini yenilerle anlamlandırarak kavramsallaştırmakta ve yeniden
deneyime dönüştürmektedir. Hiçbir günümüz diğerinin aynı değildir, hiçbir olayı aynı şekilde
yaşamayız. Mezirov refleksiyonu “Bizim dünyayı algılama, anlama ve hissetme sürecimizin kritik
olarak farkında olma süreci ve nasıl ve neden sorularına cevap arayarak varsayımlarımızı
yeniden yapılandırma ve farklı bir bakış açısını yakalama ve yeniden anlamlandırma süreci olarak
tanımlamaktadır. İçe dönük, ayrıştırıcı, esnek ve bütünleştirici perspektifler yetişkine üstün bakış
açısı yakalama motivasyonu verir çünkü deneyimini anlamlandırma şansı yakalamıştır.” şeklinde
tanımlamaktadır.
Refleksiyon kendi içinde eylemi düşünmeyi ve duyguyu kapsamaktadır. GIBBS’in refleksiyon
modeline göre; Kolb’un deneyime dayalı öğrenme modelinde olduğu gibi; refleksiyon da bir
döngüyü içermektedir. Bu altı basamaklı bir döngüdür. Tanımlama, duygular, değerlendirme,
analiz, sonuç ve gelecek planını içermektedir.
Beyaz önlük töreni tıp fakültesine yeni başlayan ve hayallerinde hekim olmak olan genç
öğrencilerimiz için ilk formal hekimlik provası olmaktadır. Bu törenin anlamı büyüktür ve hekimlik
mesleğine başlangıcın ve sorumlulukların farkına varmanın ilk adımıdır. Öğrencilerimizin bu
törene yüklediği anlamı tanımlamak ve üzerinde düşündürdüklerini belirlemek amacıyla bu
çalışma yapılmıştır.
Yöntem: Beyaz önlük töreninin ardından gerçekleşen ilk iletişim becerileri dersinde öğrencilere
“beyaz önlük töreninin sizin için anlamı nedir? Tören sonunda okuduğunuz and üzerine
düşüncelerinizi yazınız.” açıklamasıyla ödev verilmiştir. Ödevde demografik veriler yanı sıra,
gelecek için kariyer planlarının ne olduğu da sorgulanmıştır. Öğrencilerden “beyaz önlük töreni”
anına dönmeleri, düşünmeleri ve içtikleri and üzerinde düşünmeleri istenmiştir. Açık uçlu sorulan
sorulara verilen yanıtların içerik analizi yapılmıştır. Veriler ortak ve yeni temalara ulaşmak
amacıyla kodlanmış ve kodlanan veriler gruplanarak kategori/temalara atanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 113 öğrenci(n:205) katılmıştır. Ulaşım oranı %55,12dir. Öğrencilerin
%43,36 kadarı henüz kariyer planı yapmadıklarını üst sınıflarda karar vereceklerini belirtmişlerdir.
Öğrencilerin %22,12’si cerrahi (nöroşirürji, kalp damar, plastik ve rekonstrüktif, kadın hastalıkları
ve doğum), %12,38’i dahili (kardiyoloji, pediatri, nöroloji, psikiyatri vb), %2,65’i temel
bilimler(biyokimya, genetik) alanında kariyer yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerden
ikisi koruyucu sağlık hizmetleri ve toplum sağlığı alanında çalışmak istediğini belirtmiş, birinci
basamakta pratisyen/aile hekimi olarak çalışmayı istediğini belirten olmamıştır. Analizlerden on
sekiz(18) kod belirlenmiş ve beş (5)kategori altında gruplanmıştır. Kendine karşı sorumluluklar,
Aileye karşı sorumluluklar, Topluma karşı sorumluluklar, Duygular ve Hekimlik mesleğine ilk adım
öne çıkan kategori başlıklarıdır. Ailesinin kendisiyle gurur duyması, hekim gibi hissetme, hekimlik
mesleğine ilk adım, sorumluluğunun ciddiyetini farketme, kutsal meslek, mutluluk, heyecan,
merhamet, vicdan gibi kodlar örnek başlıklardır. Öğrenciler törenin heyecanıyla içtikleri andın
anlamını fark etmediklerini, üzerinde düşünüp, yazdıktan sonra anlamını daha iyi kavradıklarını
ifade etmişlerdir.
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Sonuç: Elde edilen bulgulara göre olaylar ve durumlar üzerinde refleksiyon yapılmasını sağlamak
farkındalık kazanmak ve öğrenmenin başlaması için uygun bir yöntemdir. Tıp eğitimi alan
öğrenciler için refleksiyon bir öğrenme aracı olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler
Refleksiyon, öğrenme, beyaz önlük töreni
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Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
Araştırma Eğitiminde Yatay Staj Uygulaması
Semra Özçelik
semraozcelik@bezmialem.edu.tr, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dilek Sema Arıcı
darici@bezmialem.edu.tr, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Meliha Koç
mmkoc@bezmialem.edu.tr, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Rümeyza Kazancıoğlu
rkazancioglu@bezmialem.edu.tr, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Tıp Eğitiminde; bilimsel araştırma tasarlama sorumluluğu üstlenebilen hekimler
yetiştirmek, tıp fakültelerinin mezun yeterlilikleri arasında yer almaktadır. Her öğrencinin
sorumluluğunu üstlenerek, bilimsel bir araştırma yapmasını sağlayacak “araştırma eğitimi
programı” fakültemizde klinik dönemde bilimsellik komitesi/stajı adı verilen bir yatay stajla
uygulanmaktadır. Bu sunumun amacı, uygulamanın nasıl yapıldığı ve değerlendirildiğini
açıklamaktır.
Yöntem ve Bulgular: Bu stajda, amacı ve içeriği belirlenmiş altı modülde, araştırma eğitimine
yönelik konferanslar ve öğrencilerin mentörleriyle birlikte hazırlamış oldukları araştırmaların
aşamaları yer almaktadır. Öğrenciler, kendilerine bir mentör öğretim üyesi seçer ve bu öğretim
üyesiyle standart bir sözleşme imzalar. İlk modülden itibaren bir araştırma sorusu oluşturmaları,
bilimsel literatür taramaları yapmaları, etik kurul başvurusu, BAP projesi hazırlamaları ve proje
malzemelerini sağlamaları gerekmektedir. İstatistiksel destek alma, araştırmayı sürdürme ve
bitirme sorumlulukları bulunmaktadır. Öğrencilerin mentörleriyle görüşmelerinin sağlanması,
araştırmalarının yürütülmesi için devam eden stajlarının içinde haftada bir gün öğleden sonrası
ayrılmıştır. Ayrıca serbest çalışma saatlerinde de mentörleriyle görüşmekte ve araştırmalarına
zaman ayırabilmektedirler. Üç yarıyıl süren bu yatay stajın sonunda öğrenciler araştırmalarını Tıp
Bayramında düzenlenen “Araştırma Günü” etkinliklerinde sözlü veya poster bildirileri şeklinde
sunarlar. Sunumlar yapılmadan önce uygulamayı yürüten komisyon ve başkanı tarafından hangi
öğrencinin nerede ve nasıl bir sunum yapacağı planlanarak öğrencilere duyurulur. Her
öğrencinin araştırma projesinin özetlerini eğitim bilgi sistemine yüklemeleri gerekmektedir. BVÜ
Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav yönergesine göre bu durum intörnlüğe başlamanın bir ön
koşuludur. Bu program Johns Hopkins Üniversitesinde yürütülen aynı araştırma eğitimi programı
ile eşgüdümlü olarak planlanmış olup modüllerde ve araştırma günü etkinliklerinde o
üniversiteden de öğretim üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşmekte ve kendilerinden yazılı ve sözlü
geribildirimleri alınmaktadır. Fakültemizden, 12 öğretim üyesinden oluşan Bilimsellik komisyonu,
uygulamayı düzenlemekte, tüm taraflardan alınan geribildirimleri değerlendirilmekte ve üst
birimlere rapor etmektedir. Öğrenciler bu yatay stajla birlikte almakta oldukları klinik stajları da
sürdürürler. Ölçme değerlendirmesi modüllerde gösterdikleri ilerlemelere göre yapılandırılmış bir
puanlama sistemiyle gerçekleştirilir ve bulundukları stajların puanına eklenir. En yüksek puanı
alan 8-10 öğrenci intörnlük aşamasında, Johns Hopkins üniversitesi tıp fakültesinde bir ay
intörnlük yapabilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Araştırma eğitimi, bilimsellik
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Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi: Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği
Barış Sezer
barissezer13@hotmail.com, Hacettepe Üniversitesi

Arif Onan
arifonan@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi

Amaç: Çağın gereksinimleri doğrultusunda öğrenci, artık eğitilmeyi bekleyen ve paketlenmiş
bilgiyi alan birey değil, öğrenmede etkin, kendi öğrenme sorumluluğunu alan, bilgiyi yapılandıran,
araştırıcı, sorgulayıcı ve bilgiyi keşfeden öğrenen olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda
öğrencilerin birer bilgi okuryazarı olmaları beklenmekte, eğitim programları bu yönde
güncellenmektedir. Bilgi okuryazarlığı en genel anlamıyla, bilgiyi tanıma, elde etme, örgütleme,
değerlendirme ve paylaşma boyutlarını içeren kapsamlı bir uğraşı alanı olarak ifade edilmektedir.
Bu gerekçelerden yola çıkarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Hekimliği
Öğreniyorum Dersi kapsamında Bilgi Okuryazarlığı bir alt modül olarak tasarlanmış ve ilk
uygulaması 2017-2018 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Literatür tarama ve uzman görüşleri ile eğitsel hedefler belirlenmiş, bu yönde öğretim
tasarlanmıştır. Bilgi Okuryazarlığı Modülü; Dönem 1 de öğrenimine devam eden toplam 481
öğrenci ile, iki ders saati büyük grup etkinliğinde Bilgi Okuryazarlığı’nın kuramsal kısmının
öğrencilere aktarılması, iki ders saati küçük grup etkinlikleri olarak uygulamalı eğitimin bilgisayar
laboratuvarında verilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar etkinliğinde her öğrencinin
belirlenen temel görevleri (internette çeşitli bilgilere etkili erişim sağlama, büyük kapasitede dosya
paylaşımı, etkili sunum/poster hazırlama, verilen problem durumu üzerinden araştırma planlama
ve raporlama, akademik makalelere erişim sağlama/değerlendirme, bir makaleyi yapılandırma,
American Psychological Association (APA) stiline göre bir çalışmayı raporlama, bilgiye eleştirel
yaklaşım, bilişimin etik ilkeleri, vb.) tek tek yerine getirmesi istenmiş, bu süreçte zorluk
yaşayanlara destek sağlanmış, soru-cevap ve beyin fırtınası teknikleriyle eğitim etkileşimli
gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonunda öğrencilere Blackboard™ aracılığı ile uygulamalı görevler
tanımlanmış ve bu görevler komite notu içerisinde notlandırılmıştır. Bununla birlikte yine
Blackboard™ üzerinden öğrencilerin modül hakkında görüş ve önerileri alınmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Bulgular değerlendirildiğinde, öğrencilerin verilen görevleri önceden
belirlenen kriterlere göre başarılı (veritabanı üzerinden makaleye erişim, makale yapılandırma,
APA’ya göre raporlama) biçimde yerine getirdikleri, modülün başta belirtilen hedeflerine ulaştığı,
öğrencilerin beklentilerini karşıladığı, uygulanan eğitsel yöntem/tekniklerin uygun olduğu,
eğiticilerin olumlu eğitim ortamı sağladığı ve genel olarak eğitimden oldukça memnun oldukları
belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı modülünün uygulamalı kısmının
daha uzun süreli eğitimlere dönüştürülmesini ve uygulamanın gerçekleştirildiği bilgisayar
laboratuvarlarının daha iyi hale getirilmesinin beklendiği bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Okuryazarlık, uygulamalı eğitim, öğrenci geri bildirimleri

77

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğrencilerine Bir Soru; Neden Hekimlik
Mesleği?
Ayşe Semra Demir Akça
aysesemra@hotmail.com, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD ve Aile
Hekimliği AD

Hilal Yapar
hilallyapar@gmail.com, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Giriş: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programının amacı;
sağlıkla ilgili tüm süreçlerde bütüncül bir biçimde biyopsikososyal ve kültürel yaklaşım sergileyen;
tıp tarihi bakış açısı ile hekimlik kimliği ve bilinci gelişmiş; hekimliği sadece teknik anlamda ele
almayıp, hekimlik uygulamalarını insani ve mesleki değerler doğrultusunda, bilerek ve kanıta
dayalı olarak yapan, aynı zamanda eleştirel yaklaşımla reflektif düşünebilen, sürekli bireysel ve
mesleki gelişme/geliştirme gücüne sahip; bireysel ve mesleki rollerinin, niteliklerinin,
potansiyelinin, sınırlılıklarının, sorumluluklarının ve haklarının farkında olan; ulusal ve uluslararası
sağlık sistemleri ve politikaları ile sağlıkla ilgili tüm yönetsel süreçleri bireyin ve toplumun sağlığını
koruma ve geliştirme yaklaşımı ile bireysel ve toplumsal faydayı önceleyecek şekilde
değerlendiren, değişime ve gelişmeye zorlayan nitelikte hekimlerin yetiştirilmesidir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, BEUN Tıp Fakültesinde okuyan öğrencilerin sosyo-demografik
özelliklerinin belirlenmesi ve bu öğrencilerin tıp fakültesini tercih etmelerini etkileyen nedenlerin ve
hekimlik mesleği ile düşüncelerinin saptanması ve Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi
mezuniyet öncesi eğitim programının amaç ve hedefleri, hekimin toplumdaki rol ve
sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik yetkinlikleri ile örtüşüp örtüşmediğini belirlemek
için yapılmıştır.
Yöntem: Çalışmamız kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışma olup, çalışma grubu olarak 2017-2018
yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak birinci sınıfta eğitime başlayan tüm
öğrenciler seçilmiştir. Öğrencilerin cinsiyet, yaş, bitirdikleri lise, yaşadıkları bölge gibi sosyodemografik özelliklerinin yanı sıra, tıp tercihleri ve bu tercihteki en önemli etken, hekimlik
mesleğinin özellikleri ile ilgili soruları kapsayan anket birinci yarıyılda, tüm öğrencilere ve ilk
tanışmanın ardından uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan 156 öğrencinin 56’sı (% 35,9) kadın, 100’ünü (% 64,1) erkek
öğrenciler oluşturuyordu. Yapılan analizlerde öğrencilerin % 89.7’sinin tıp fakültesine isteyerek
girdiği ve kendilerine seçme şansı verilseydi % 82.7’sinin tekrar tıp fakültesini seçecekleri
sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin % 56.4’ü insanları sevdikleri ve onlara yardım etmek istedikleri
için seçtiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin diğer seçme nedenlerinde ağırlıklı olarak geleceği
garanti meslek olarak görmeleri ve toplumda saygı duyulan bir meslek olması bulunmaktadır.
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programının amaç ve hedefleri,
tıp eğitimi sürecini, hekimin toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik
yetkinlikleri kapsayacak şekilde mezunundan beklenen 7 temel rol hekim, iletişimci, bilim insanı,
sağlık savunucusu, ekip üyesi, danışman, yönetici lider sorgulandığında %71,2 hekimlik rolu,
%5,1 iletişimci, %6,4 bilim insanı, %14,7 yönetici lider yönünü kazanmak istediklerini
belirtmişlerdir.
Sonuç: Bilindiği gibi tıp eğitiminin amacı, topluma sağlık alanında katkı sağlayacak iyi hekim
yetiştirmektir. İyi hekim olmak yetkinliği dışındaki diğer temel yetkinliklerin yaygınlaştırılması için
eğitim programının güncellenmesi ve meslektaşlarımızında beklentisi doğrutusunda aktarmaya
çalışmamız gerekmektedir.
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Anahtar Kelimeler
Hekimlik tercihi, tıp eğitimi
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farklı
Kalite Süreçlerinin Etkileşimi
Oğuz Dicle
oguz.dicle@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

DEÜ Tıp Fakültesi Kalite Birimi
oguz.dicle@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

DEÜ Tıp Fakültesi UTEAK Akreditasyon Öz-değerlendirme Kurulu
oguz.dicle@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

DEÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD
oguz.dicle@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Ülkemizde son yıllarda kurumların ve eğitimin kalite, denetim ve geliştirme ile ilgili
çalışmaları önemli oranda artmış bulunmaktadır. Bu doğrultuda Tıp Eğitiminin Ulusal
Akreditasyonu başta olmak üzere çeşitli süreçler yaşama girmiş bulunmaktadır. Yükseköğretim
kurumu da kurumsal kalite çalışmalarına odaklanmış ve iç-dış denetim ve değerlendirme
süreçlerine başlamıştır. Fakültemizde olduğu gibi idari ve eğitsel süreçler için ISO Belgesi
alınması bir başka boyutta devam etmektedir. 2017 yılında, bu süreçlerin tümü ile ilgili
değerlendirme süreçlerinden geçmiş ve mezuniyet sonrası tıp eğitimde iç değerlendirme sürecini
başlatmış bir fakülte olarak bu deneyimizi, farklı kalite süreçlerinin birbirini nasıl etkilediğini,
birbirini tamamlayan, destekleyen ya da aksamalara neden olabilecek durumları, kurumsal
kazanım ya da sorunları değerlendirerek bu bildiriyle tartışmaya açmayı hedefledik.
Yöntem: Fakültemizde ilk kalite çalışmaları 1998 yılında başlamış, ilk belge ISO Standartlarına
yönelik olarak uluslararası bir kuruluş olan RINA'dan 2004 yılında alınmıştır. Fakültemiz 2011
yılında UTEAK tarafından akredite edilmiş, 2017 yılında yeniden akreditasyon belgesi almıştır.
Ek olarak 2005 yılında program değerlendirme süreci başlatılmış ve bu güne değin yıllık
değerlendirmelerle devam ettirilmiştir. Mezuniyet sonrası eğitim alanındaki iç değerlendirme
süreci ise anabilim dallarının Uzmanlık Derneklerince yürütülen dış kurum ziyaret programlarına
teşvik etmek ve hazırlıklı kılmak adına 2017 yılında kurulan bir kurul aracılığı ile başlamış
bulunmaktadır.
Bulgular: Son yıllarda YÖK kanalıyla üniversitelerde başlatılan kalite çalışmaları ile birlikte farklı
katmanlardan oluşan kalite faalyetleri kurumlar için farklı bir deneyim ortaya çıkarmıştır.
Deneyimlerimiz, her türlü kalite çalışmasının birbirini destekleyen ve besleyen yanları olduğunu
göstermektedir. Süregelen kalite çalışmaları eklenen yeni kalite süreçlerinde hazırlıklı olmayı
sağlamakta, kalite bilincinin gelişmesine yardımcı olmakta, dokümantasyon ve belgeleme
süreçlerini kolaylaştırmakta, kalite eğitiminden geçmiş çalışan sayısının giderek artıyor olmasına
yol açmaktadır.
Bununla birlikte kalite hedeflerinin izlemiyle ilgili birbiriyle örtüşen alanlar oluşması, stratejik
planlamaların rektörlük düzeyinde yapılmış olmasından kaynaklı sorunlar yaşanması, artan kalite
çalışması taleplerine rağmen gerekli bütçe kalemlerinin bulunmaması, kalite alanında çalışan
personel için motive edici unsurlar ( ödül, unvan, vb) kısıtlılığı süreci olumsuz etkileyen unsurlar
olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Kalite, akreditasyon, değerlendirme
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanıta
Dayalı Tıp Eğitimi
Başak Bayram*
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi

Esin Ergönül
kulacesin@yahoo.com, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD
Meral Karaman*
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi
Deniz Yücesan*
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi
Gül Ergör
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi
(*Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanıta Dayalı Tıp Kurulu adına)
Giriş: Kanıta dayalı tıp (KDT), hasta ile ilgili kararlarda, eldeki güncel en iyi kanıtların hekimin
deneyimi, hastanın tercihleri ile birleştirilerek kullanılmasını sağlamaya yönelik sistematik bir
yaklaşımdır. KDT sürecinin basamakları; hasta bakımı sırasında karşılaşılan klinik bir problemde
“en uygun soru” nun oluşturulması; uygun kaynağın seçilerek araştırılması; elde edilen kanıtın
geçerliliği, önemliliği, uygulanabilirliği açısından değerlendirilmesi; elde edilen bilginin mesleki
deneyim ve hasta seçimleri ile birleştirilerek uygulanması ve tüm bu basamakların
değerlendirilmesidir. Bu basamakların her birine yönelik eğitim etkinliklerinin tıp eğitiminin
mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli mesleksel gelişim evrelerinin tümünde ve erken
dönemlerden itibaren gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Bu amaçlarla, DEÜ Tıp Fakültesi’nde KDT
kavramının tanıtılması, özümsenmesi ve eğitimde kullanılmasının sağlanması için programlar
hazırlayan ve uygulayan bir kurul oluşturulmuştur. Bu çalışmada KDT Kurulu’nun eğitim
etkinlikleri sunulmaktadır.
Yöntem: DEÜ Tıp Fakültesi’nde 1997 yılından bu yana ilk üç dönemde probleme dayalı öğrenim
(PDÖ), staj dönemine gelen öğrencilerimiz için 2001 eğitim yılından itibaren taska dayalı
öğrenme (TDÖ) uygulamaktadır. Ayrıca mezuniyet hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik Özel
Çalışma Modülleri, Alan Çalışmaları, Mesleksel Beceri Uygulamaları, Laboratuvar Uygulamaları,
Konferans dersleri, KDT uygulamaları vb. eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Tüm eğitim
etkinlikleri ilgili eğitim kurulları tarafından yürütülmektedir. KDT eğitim etkinlikleri KDT Kurulu
tarafından yürütülmektedir.
Bulgular: KDT Kurulu Mezuniyet Sonrası Eğitim ve Sürekli Mesleksel Gelişim Etkinlikleri; DEÜ
Tıp Fakültesinde KDT Kurulu öğretim elemanları ve araştırma görevlileri için KDT basamaklarına
ilişkin sürekli mesleksel gelişim etkinlikleri düzenlemekte ve alınan geribildirimler doğrultusunda
güncellemeler yapmaktadır. Bu eğitimler; “Temel KDT kursu”; “Tanı Makalelerinde Eleştirel
Değer Biçme (EDB) Kursu” ve “Tedavi Makalelerinde EDB Kursu” şeklinde yapılandırılmıştır.
Kurslarda teorik sunumların yanı sıra kurul tarafından hazırlanan güncel bir sağlık sorunu olan
hasta üzerinden oluşturulan senaryolar eşliğinde uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalar;
soru oluşturma; en iyi kanıtı arama; EDB; hekimin deneyimi, hastanın istekleri, özellikleri ve kanıtı
birleştirme basamaklarından oluşmaktadır. Tüm basamaklar KDT literatürüne dayanarak kurul
tarafından oluşturulan eğitim materyalleri aracılığıyla yürütülmektedir.
KDT Kurulu Mezuniyet Öncesi Eğitim Etkinlikleri; Mezuniyet öncesi dönem öğrencilerine yönelik
KDT eğitimi 2002’de Dönem 5 seçmeli stajı içinde başlamıştır. 2008’den itibaren mezuniyet
öncesi eğitim programında bir değişiklik ile Dönem 4’de giriş bloğunda ve öğrenciler üç gruba
ayrılarak uygulanmıştır. 2012 ve sonrasında, program geliştirme çalışmaları kapsamında yeniden
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gözden geçirilmiş ve Dönem 4’ün başlangıcında Klinik Bilimlere Giriş Bloğu’nda teorik sunumlar
ve örnek senaryo üzerinden uygulamalar şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. Sunumlarda
öğrencilere KDT konusundaki temel ilke ve yaklaşımlar aktarılmaktadır. Öğrenci ve eğiticilerden
alınan geribildirimlerde, öğrencilerin klinikte karşılaşabilecekleri sorunlara KDT prensipleri
içerisinde yanıt bulabilmelerini sağlayacak bilgi ve beceri edinmelerinin önemi ve yararı sıklıkla
vurgulanmıştır. Bu doğrultuda, 2017 yılından itibaren Dönem 4’de yer alan “dispne taskı” içinde
de kanıta dayalı tıbbın genel kavramları ve eleştirel değer biçme konularının yer aldığı teorik
sunumlar ve taskla ilişkili bir klinik senaryo eğitim programına eklenmiştir. Ayrıca 2018-19 eğitim
yılından itibaren, Dönem 2’de, “makale okuma ve eleştirel değer biçme” konusunda ÖÇM
yapılması da planlanmıştır. Bu doğrultuda ÖÇM Kurulu ile çalışmalar devam etmektedir.
(DEÜ KDT Kurulu: Oğuz KILINÇ, Gül ERGÖR, Azize Dilek GÜLDAL, Nuran ESEN, Ayşe Nur
DEMİRAL, Saniye Deniz ÖZZEYBEK, , Meral KARAMAN, Yasemin SOYSAL, Başak BAYRAM,
Esin ERGÖNÜL, Makbule Neslişah TAN, Sibel BÜYÜKÇOBAN SEKRETER: Deniz YÜCESAN
Anahtar Kelimeler
Kanıta dayalı tıp
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp
Eğitiminde Araştırma Becerileri Özel Çalışma
Modülleri
Erdem Erkoyun
erdem.erkoyun@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Meral Karaman
meral.karaman@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hülya Ellidokuz
hulya.ellidokuz@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Özlem Yılmaz
ozlem.yilmaz@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aylin Arıcı
aylin.akgun@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nevcivan Güldaş
nevcivanguldas@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Oğuz Altungöz
oguz.altungoz@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yasemin Baskın
yasemin.baskin@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Serkan Yıldız
serkan.yildiz@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deniz Yücesan
deniz.yucesan@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Belgin Ünal
belgin.unal@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yeşim Tunçok
yesim.tuncok@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Berna Musal
berna.musal@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş- Amaç: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi müfredatında tıp eğitiminin ilk üç yılı içinde,
öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda derinlemesine bilgi ve beceri kazanmasını sağlamayı
amaçlayan özel çalışma modülü (ÖÇM) adlı eğitsel etkinlikler yer almaktadır. ÖÇM’lerle
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öğrencilerin (I) bilgi kaynaklarına ulaşma ve bağımsız öğrenme becerisi kazanması, (II) bilimsel
metodolojinin temel ilkelerini öğrenmesi ve uygulaması (III) bilimsel yayın türlerini eleştirel bir
bakış açısı ile değerlendirmesi, (IV) bilimsel çalışmaları yazılı ve sözlü sunma becerisini
geliştirmesi, (V) sosyal sorumluluk çalışmaları konularında farkındalık ve duyarlılık kazanması,
(VI) tıpta insan bilimleri etkinliklerinin tıp eğitimi ve uygulamalarıyla ilişkisini kavraması
hedeflenmektedir. 2018 yılında ÖÇM eğitimi yeniden yapılandırılarak Sosyal Sorumluluk, Tıpta
İnsan Bilimleri, Eleştirel Değer Biçme ve Araştırma Becerileri uygulama esasları
tanımlanmıştır. Bu bildiride Araştırma Becerileri ÖÇM’nin planlanan işleyişi sunulacaktır.
Araştırma Becerileri ÖÇM’nin amacı, öğrencilere tıp alanında bilimsel araştırma bilgi ve becerisi
kazandırmaktır. Bu kazanımların, öğrencilerin Dönem II Bahar Yarıyılında “eleştirel değer biçme
ÖÇM”
oturumları
sırasında
edindikleri
bilgi
ve
becerilerin
üzerine
eklenmesi
hedeflenmektedir. Bu kapsamda, öğrenciler seçtikleri bir konuda, etik ilkeleri gözeterek
gözlemsel ya da deneysel araştırma planlama, yürütme, analiz ve rapor yazma uygulamaları
yapmaktadır. Gözlemsel araştırmalarda, anketler, hasta kayıtları, arşiv materyalleri gibi
araçları kullanarak veri toplamaları, bu verileri analiz etmeleri ve sonuçları sunmaları
beklenmektedir. Deneysel araştırmalarda ise laboratuvarda, kliniklerde ya da alanda
gerçekleştirilen girişimsel araştırmaları planlamaları, yürütmeleri, verileri analiz etmeleri ve
sonuçlarını sunmaları beklenmektedir.
Uygulama: Araştırma Becerileri ÖÇM, öğretim elemanlarının danışmanlığında, Dönem III’ün her
iki yarıyılı boyunca yürütülmektedir. Öğrenciler öğretim elemanlarıyla birlikte bir hazırlık ve
bilgilenme aşamasını yürütürler. Ardından bir öneri, tema ya da plan geliştirirler. Öneri, tema ya
da plan doğrultusunda proje hazırlığı yapar ve uygularlar. Sürecin raporunu hazırlarlar. Yıl
sonunda yapılan ÖÇM sempozyumunda uygulamalarını poster bildiri olarak sunabilirler.
Değerlendirme: Araştırma Becerileri ÖÇM’nin değerlendirmesini ilgili öğretim elemanı Tablo
1’deki değerlendirme ölçütlerine göre yapar. Öğrenciler belirlenmiş kurallara uygun olarak
hazırladıkları araştırma raporunu ÖÇM Kurulu’nun elektronik posta adresine iletirler. Belirlenmiş
puanın %50’sini alamayan öğrenci bütünlemeye kalır. Bütünlemeden başarısız olan öğrenci bir
üst sınıfa devam edemez.
Araştırmalarını poster olarak ÖÇM sempozyumunda sunduklarını belgelemeleri durumunda,
öğrencilere ÖÇM puanının %10’u oranında ek puan verilir. Bu puan ÖÇM başarı puanını
etkilemez, ancak seçmeli stajlara yerleştirmede ve mezuniyet başarı sıralamasında öncelik
sağlar.
Anahtar Kelimeler
Araştırma becerileri, özel çalışma modülleri
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp
Eğitiminde Eleştirel Değerlendirme Uygulamaları
Erdem Erkoyun
erdem.erkoyun@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Meral Karaman
meral.karaman@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hülya Ellidokuz
hulya.ellidokuz@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Özlem Yılmaz
ozlem.yilmaz@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aylin Arıcı
aylin.akgun@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nevcivan Güldaş
nevcivanguldas@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Oğuz Altungöz
oguz.altungoz@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yasemin Baskın
yasemin.baskin@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Serkan Yıldız
serkan.yildiz@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deniz Yücesan
deniz.yucesan@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Belgin Ünal
belgin.unal@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yeşim Tunçok
yesim.tuncok@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Berna Musal
berna.musal@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş-Amaç: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi müfredatında tıp eğitiminin ilk üç yılı içinde,
öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda derinlemesine bilgi ve beceri kazanmasını sağlamayı
amaçlayan özel çalışma modülü (ÖÇM) adlı eğitsel etkinlikler yer almaktadır. ÖÇM’lerle
öğrencilerin (I) bilgi kaynaklarına ulaşma ve bağımsız öğrenme becerisi kazanması, (II) bilimsel
metodolojinin temel ilkelerini öğrenmesi ve uygulaması (III) bilimsel yayın türlerini eleştirel bir

85

bakış açısı ile değerlendirmesi, (IV) bilimsel çalışmaları yazılı ve sözlü sunma becerisini
geliştirmesi, (V) sosyal sorumluluk çalışmaları konularında farkındalık ve duyarlılık kazanması,
(VI) tıpta insan bilimleri etkinliklerinin tıp eğitimi ve uygulamalarıyla ilişkisini kavraması
hedeflenmektedir. 2018 yılında ÖÇM eğitimi yeniden yapılandırılarak Sosyal Sorumluluk, Tıpta
İnsan Bilimleri, Eleştirel Değer Biçme ve Araştırma Becerileri uygulama esasları tanımlanmıştır.
Bu bildiride Eleştirel Değer Biçme (EDB) ÖÇM’lerinin planlanan işleyişi sunulacaktır.
Eleştirel Değer Biçme çalışmalarının amacı, öğrencilere bilimsel kaynaklara ulaşma, bu
kaynakları araştırma tasarımı ve yöntemi açısından okuma ve eleştirme becerisi kazandırmaktır.
Öğrencilerin, gereksinim duydukları bilgiye ulaşmak için bilimsel literatürü etkin bir şekilde tarama
ve uluslararası kılavuzlar doğrultusunda eleştirel değer biçme uygulamaları yapması
hedeflenmektedir.
Uygulama: Eleştirel Değer Biçme ÖÇM, Dönem II Bahar Yarıyılında, araştırmalarda eleştirel
değer biçme hakkında bilgisi olan ya da Fakültede bu amaca yönelik sürdürülen eğitimleri almış
eğiticiler tarafından gerçekleştirilen sunumlar, uygulamalar ve grup çalışmalarıyla yürütülmektedir.
Dönem 2 bahar yarıyılı başında temel araştırma tipleri, araştırma planlama ve analiz yöntemlerini
içeren teorik sunumlar yapılmaktadır. Ardından öğrenciler eğiticilere 20’şer kişilik gruplar halinde
dağıtılarak üç oturum gerçekleştirilmektedir. Her oturumda daha önceden Eleştirel Değer Biçme
ve Araştırma Becerileri ÖÇM Kurulu tarafından belirlenmiş olan birer makale tartışılmaktadır.
Makalelerden biri temel bilimler alanında, biri kesitsel diğeri ise olgu-kontrol türünde yayınlanmış
araştırmalardır. Eğiticiler, Kurul tarafından yapılandırılmış eğitici ve öğrenci föylerinin
rehberliğinde oturumları yürütmektedir. Bu uygulama ile tüm gruplarda eğitmenler ve öğrenciler
arasında eğitimin standardizasyonu hedeflenmektedir.
Değerlendirme: Eleştirel Değer Biçme ÖÇM alan öğrencilerin bilimsel kaynaklara ulaşma,
araştırma tasarımını ve yöntemini değerlendirme becerileri yıl sonunda Kurul tarafından
hazırlanan çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınav aracılığı ile ölçülmektedir.
Anahtar Kelimeler
Eleştirel değerlendirme uygulamaları
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde
Bilgisayar Destekli PDÖ Oturumları Tasarımı ve
Uygulaması
Berna Musal
berna.musal@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD

Serap Konakcı
serap.konakci@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD

Oğuz Kılınç
oguz.kilinc@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Oğuz Dicle
oguz.dicle@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Giriş: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programının ilk üç yılında
1997-1998 akademik yılından bu yana öğrencilerin öğrenme sorumluluklarını üstlenmeleri,
öğrenmeyi öğrenmeleri, elde edilen ve işlenen bilgilerin uzun erimli bellekte kalıcılığı ve mesleki
yaşama uyarlanabilirliği, sorgulama, problem çözme, ekip çalışması, iletişim becerilerinin
kazanımı ve öğrenme motivasyonunu artırması, keyifli bir öğrenme ortamı sağlaması gibi
avantajlar sağlayan Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) merkezli eğitim programı uygulanmaktadır.
Bu kazanımları sağlamaya yönelik olarak sürdürülen yüz yüze iletişimli klasik PDÖ oturumlarının
bilgisayar destekli elektronik öğrenme ortamı ile etkinliğinin artırılması amacıyla bir proje
oluşturulmuş ve proje demirbaşları DEÜ BAP desteği ile sağlanmıştır. Projeye özgü yazılım
çalışmaları için DEÜ Rektörlüğü bilgi işlem merkezinden destek alınmıştır.
PDÖ oturumlarında bilgisayar destekli program kullanımının, ses ve video dosyalarının, baskı
kalitesinden etkilenmeyen görüntü kayıtlarının paylaşılabilmesi, internet aracılığı ile etkin bilimsel
kaynaklara ulaşımın sağlanması, eğitim materyallerinin, tekrar izlenebilir, değerlendirebilir olması
gibi çok sayıda avantajı bulunmaktadır. Özellikle, problemin tanımlanması sırasında görsel ve
işitsel materyalin sunulmasının öğrencilerin problemin değişik yönlerini daha iyi kavramasına
yardımcı olacağı, tartışma ve paylaşımlarının zenginleşeceği, bağımsız çalışma süreçlerinde
yararlandıkları kaynakları sistem üzerinden paylaşmalarının motivasyon ve öğrenmeleri üzerinde
olumlu etki sağlayacağı düşünülmektedir.
Amaç: Bu projede bilgisayar destekli-elektronik öğrenme ortamının PDÖ oturumlarına
integrasyonu ile halen sürdürülen öğrenci merkezli aktif eğitim programının geliştirilmesi ve
etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.
Yöntem: Projeye özgü olarak geliştirilen web tabanlı yazılımda; oturumlarda kullanılacak ara
yüzün yanı sıra, öğrenciler ve eğitim yönlendiricilerinin oturum saatleri dışında
evlerinden/ofislerinden ulaşabileceği ara yüzler bulunmaktadır. Öğrenci işleri ara yüzünden ise,
dönem, blok, öğrenci, eğitim yönlendiricisi bilgileri, senaryo ve ekleri gibi eğitim materyali sisteme
girilebilmektedir.
PDÖ senaryolarına ilişkin bilgiler ve görsel-işitsel öğelerin yüz yüze gerçekleştirilecek oturumlar
sırasında bilgisayar destekli programla sunulması ve gruplar tarafından oturumda listelenen
hipotezler, öğrenme hedefleri ve senaryo sonu kavram haritalarının sisteme kaydedilmesi
planlanmıştır. Öğrenciler bağımsız çalışma süreçlerinde ulaştıkları-hazırladıkları kaynak bilgileri
sisteme yükleyerek oturum öncesinde paylaşabilmekte ve gruplarındaki diğer öğrencilerin
paylaşımlarından yararlanabilmektedirler.
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Bulgular: Dönem 1 programında, 2017-2018 akademik yılının ikinci yarıyılından itibaren
başlayan uygulamanın değerlendirilmesi amacıyla ilk senaryo tamamlandıktan sonra öğrencilere
ölçek ve açık uçlu sorudan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Senaryonun görsel açıdan
etkinliği, grupla bilgilerin paylaşımı ve hedeflerin tartışılması sürecinde görsel işitsel materyalin
kullanımı, oturum sonrasında senaryo ve grup üretimine ilişkin bilgi alma parametrelerine
bilgisayar destekli PDÖ’ler için verilen puanların ilk yarı yılda uygulanan PDÖ’lere göre anlamlı
derecede yüksek olduğu, kavram haritalarını sistemde oluşturabilme aşamasında zorluk
yaşandığı saptanmıştır. Öneri ve görüşlerin istendiği açık uçlu soruya verilen yanıtların bu
bulgulara paralel olduğu anlaşılmıştır. Eğitici ve öğrenci geri bildirimleri doğrultusunda sistemin
geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Yazılım ekibi: İhsan Doğan, Ali Erhan Aydemir
Proje destek ekibi: Prof.Dr.Bekir Ergür (Dönem 1 başkanı), Prof.Dr.Songül Bayram Delibaş
(Dönem 3 başkanı), ÖKM, Öğrenci işleri sorumluları ve çalışanları
Anahtar Kelimeler
Probleme dayalı öğrenme, bilgisayar destekli probleme dayalı öğrenme
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde
Uygulanan Sosyal Sorumluluk Türündeki Özel
Çalışma Modüllerine Genel Bakış
Ümit Aksoy
umit.cimli@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Serpil Velipaşaoğlu
serpil.velipasaoglu@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Leyla İyilikçi
leyla.iyilikci@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Neşe Çolak Oray
nese.oray@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ali Barutçu
ali.barutcu@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Rıdvan Atilla
ridvan.atilla@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yeşim Tunçok
yesim.tuncok@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet öncesi eğitim programının ilk üç
yılında yer alan eğitim etkinliklerinden biri de Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM)’dir. Sosyal
Sorumluluk Projeleri, ÖÇM türlerinden biri olarak programda yer almaktadır.
Yöntem: Daha önce araştırma ÖÇM’lerine alternatif bir seçenek olarak programda yer alan
Sosyal Sorumluluk ÖÇM’leri, 2017-2018 akademik yılından itibaren Dönem 1’de tüm öğrenciler
için zorunlu hale gelmiştir. Bu ÖÇM’lerin amacı, genel ÖÇM hedeflerine ek olarak; öğrencilerin
toplumu tanımaları ve topluma katkıda bulunmaları, toplumsal konulardaki duyarlılıklarının
artırılması, biyopsikososyal bakış açılarının ve iletişim becerilerinin güçlendirilmesi olarak
tanımlanmıştır. Sosyal Sorumluluk ÖÇM’leri Dönem 1’in bahar yarıyılında ve toplamda 28 saatlik
bir süreyi kapsayacak şekilde eğitime entegre edilmiştir. Halen 30’un üzerinde sosyal sorumluluk
ÖÇM’si devam etmekte, her bir ÖÇM’de ortalama 10 öğrenci yer almaktadır. Ele alınan konular
arasında beslenme, sağlıklı yaşam, hijyen, bilinçli ilaç kullanımı, iletişim becerileri, hayvan hakları
gibi toplumsal önem taşıyan konular hakkında farkındalık çalışmaları yer almakta, bu kapsamda
öğrencilerin tercih ettikleri konularda toplumun iyiliği ve yararı için gönüllü çalışmalar yürütmeleri
sağlanmaktadır.
Bulgular: İşleyiş açısından bakıldığında, her bir sosyal sorumluluk ÖÇM’sinde konuya ilişkin bilgi
kaynaklarına ulaşma ve bilgi edinme süreci toplam sürenin yaklaşık 1/3’ünü kapsamaktadır. Bu
süre, öğrencilerin konuya ilişkin bilgi ve beceri düzeyleri göz önüne alınarak değişiklik
gösterebilmektedir. Hedef kitlenin özelliklerini tanıma, modüllerin bir diğer önemli unsurudur.
Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri yeterli olduğunda, etkinliğin gerçekleştirilmesine yönelik
ayrıntılar planlanmakta, eğitimin verileceği toplum kesimine ve konuya uygun broşür, poster gibi
gereçler hazırlanmaktadır. Etkinliğin gerçekleştirilmesinin ardından ise yapılanların, izlenen
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yöntemin, sonuçların, izlenimlerin ve çıkarımların yer aldığı bir raporun hazırlanması
gerekmektedir. Her ÖÇM’nin sonunda öğrenci ve eğiticilerden yazılı geribildirim alınmaktadır.
Bir öğrencinin sosyal sorumluluk projesinden başarılı olabilmesi için, belirlenen kredinin en az
yarısını alma ve modülün %80’ine katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrencilerin başarı
değerlendirmesi, bilgi kaynaklarına ulaşma, bilgiyi yorumlama, çalışma planı yapma, uygun
materyal oluşturma, uygun yöntem belirleme, eğitimi/programı uygulama, çalışma raporu
hazırlama ve çalışmayı sunma parametreleri üzerinden yapılmaktadır.
Öğrenci odaklı bir etkinlik olan ÖÇM Sempozyumunda öğrenciler çalışmalarını sergilemektedir.
Dereceye giren projeyi gerçekleştiren öğrenciler bir sonraki akademik yılın başında düzenlenen
ÖÇM Sempozyumunda sözlü sunum fırsatı yakalamaktadır. Yapılan çalışmaların ve ortaya çıkan
ürünlerin paylaşılması, öğrencilerimizin sunum becerilerinin, deneyim ve özgüvenlerinin
geliştirilmesi Sempozyumun temel hedef ve beklentiler arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler
Özel çalışma modülleri, sosyal sorumluluk projeleri, tıp eğitimi.
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Dönem 1 Öğrencileri için “Klinikte Hizmetin
Yürütülmesi” Uygulaması
Ayşe Palanduz
apalanduz@istanbul.edu.tr, İstanbul Tıp Fakültesi

Duygu Sönmez Düzkaya
dygsnmz@hotmail.com, İstanbul Tıp Fakültesi

Zeynep Solakoğlu
zsolakoglu@gmail.com, İstanbul Tıp Fakültesi

Ümit D. Mutlu
umitdmutlu@gmail.com, İstanbul Tıp Fakültesi
Giriş: Günümüzde sağlık hizmetleri “sağlık ekip işidir” anlayışı ile yürütülmeye çalışılmaktadır.
Ekibin her üyesi zincirin vazgeçilmez halkasıdır. Ekip üyelerinin birbirlerinin mesleki eğitimlerini,
görev yetki ve sorumluluklarını iyi bilmeleri ekip çalışmasındaki uyum ve başarı için önemlidir.
Hasta başı uygulamaları genellikle tıp eğitiminin 3. yılında yer aldığından öğrencilerin sağlık
hizmet ekibini tanımaları da gecikmektedir.
Amaç: Bu uygulamanın amacı öğrencinin yatan hasta bakımı hakkında farkındalık kazanması,
hizmet sunanları tanıması, hizmetin verildiği ortamı görmesidir. Öğrencilerin verilen hizmetleri
gözlemesi ve bazılarını bizzat yapması istenmektedir.
Yöntem: İstanbul Tıp Fakültesinde 2017-18 öğretim yılı, güz yarıyılında başlatılan uygulama ile
Dönem 1 öğrencileri 4 iş günü boyunca kliniklere giderek yatan hastaya verilen sağlık hizmetini
gözlediler. Uygulama öncesi ağırlık, boy, ateş ve kan basıncı ölçümü ile nabız muayenesi eğitimi
verildi. Uygulama kapsamında öğrenciler Hastanemizdeki 18 farklı anabilim dalının servislerine
en fazla 5’er kişi olmak üzere dağıtıldı, kendilerine verilen kitapçıktaki sorulara cevap vermeleri;
daha önce aldıkları uygulamalı eğitim doğrultusunda ağırlık, boy, ateş ve kan basıncı ölçümü ile
nabız muayenesi yaparak kaydetmeleri istendi. Öğrencilere kliniklerde sorumlu hemşireler
rehberlik etti. Uygulama sonunda bu kitapçıklar sorumlu öğretim üyesi tarafından
değerlendirilerek öğrencilere yeterlilik üzerinden not verildi.
Bulgular: Öğrenciler kliniklere isteyerek gittiler, devam sorunu yaşanmadı. Uygulamaya ilişkin
memnuniyet yüksekti:
 Öğrenciler bu uygulamayı olumlu karşıladılar. Sözlü olarak alınan geribildirimlerde sürenin
arttırılmasını, yıl içine yayılmasını talep ettiler.
 Öğrencilerin kliniklere giderek verilen hizmeti tanımaları klinik çalışanları tarafından benimsendi.
 Hastalar Dönem 1 öğrencilerinin sağlık hizmeti içinde yer almasını yadırgamadı.
Uygulamada karşılaşılan en önemli sorun öğrenci sayısının çok olmasıydı. Yüksek sayı nedeniyle
kliniklere dağıtım zor oldu, çok sayıda kitapçığın okunarak değerlendirilmesi zaman aldı.
Sonuç: Fakültemizde ilk kez yapılan bu uygulama ile öğrenciler ilk yarıyılda kliniklere adım attılar,
yalnız gözlem değil uygulama yapma fırsatı da buldular. Öğrencilerin klinik uygulamalara erken
dönemde başlamaları aidiyet duygusunu ve mesleki yönelimlerini de olumlu etkileyebilir. Sonuç
olarak “Klinikte Hizmetin Yürütülmesi Uygulaması” başarılı bulundu; sonraki yıllarda devam
etmesi kararlaştırıldı.
Anahtar Kelimeler
Dönem 1, klinik uygulama
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E-Med: Çıktı Temelli Bir Elektronik Öğrenme
Platformu
Ali Burak Özkaya
ali.ozkaya@izmirekonomi.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yasemin Seval Çelik
yasemin.celik@izmirekonomi.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ayşe Banu Demir
banu.demir@izmirekonomi.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hasan Durmuş
hasan.durmus@izmirekonomi.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Giriş: Tıp eğitiminde, öğrenci yapısına uygun gereksinimlerin tespit edilip karşılanması ve
program kapsamında belirlenen öğrenme çıktılarının şeffaf bir şekilde değerlendirilmesi önem arz
etmektedir. İçinde bulunduğumuz iletişim çağının getirileri ve gereklilikleri göz önünde
bulundurulduğunda, elektronik eğitim kaynakların kullanılması, hem yeni nesil öğrencilerin
öğrenimine katkı sağlayarak hem de öğrenme çıktılarının dijital takibini mümkün kılarak eğitimi
destekleyebilmektedir. E-MED; çıktılara dayalı, entegre bir tıp eğitim programı olan İzmir Ekonomi
Üniversitesi Tıp Fakültesi (İEÜTF) bünyesinde eğitimi kolaylaştırmak ve iyileştirmek için
oluşturulmuş bir elektronik öğrenme platformudur. Fakültemizde elektronik kaynakların sunumu
ve ölçme-değerlendirme; E-MED aracılığıyla sistematik ve yapılandırılmış bir şekilde, eğitimin
içsel bir bileşeni olarak gerçekleştirilmektedir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı elektronik ders materyallerine etkin ulaşımın sağlanabileceği,
öğretim elemanı ve öğrenen arasındaki iletişimi kolaylaştıran, ölçme ve değerlendirmenin
gerçekleştirilebileceği ve öğrenme çıktılarının takip edilmesiyle eğitimin iyileştirilmesine yönelik
destek sağlayabilecek bir platform olan E-MED’in İEÜTF bünyesinde kullanımı ile ilgili
tecrübelerimizi paylaşmaktır.
Yöntem: E-MED, Blackboard adı verilen öğrenme yönetim sistemi üzerinde kurulmuştur. İnternet
üzerinden kullanıcı adı ve şifreyle erişilebilen platformdaki ders sayfaları, entegre eğitim
sisteminin doğası gereği bir çok disiplinin katkı sunduğu ortak yapılardır ve öğrencilerin ders
materyaline temel erişim noktasıdır. E-MED, ödevlerin verilip alınması ve sınavların
gerçekleştirilmesi amacıyla da kullanılmıştır. Her bir derse ait öğrenme çıktıları, sınav soruları ve
ödevler gibi tüm ölçme değerlendirme araçlarıyla eşleştirilmiştir. Sorularla eşleştirilmiş olan tüm
çıktılar analiz edilerek öğrenci başarımları değerlendirilmiş ve bu raporlar ilgili birimlere
sunulmuştur. Öğrencilerin süreçten memnuniyetleri ve geri bildirimleri, birinci dönemin ortasında
ve ikinci dönemin ilk çeyreğinde yapılan iki anket ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Blackboard üzerinde kurulan özgün sayfa tasarımı ve öğrenme modülleri aracılığıyla
eğitim süreçlerini destekleyen çok çeşitli elektronik materyal öğrencilere etkin bir biçimde
ulaştırılmış ve bu materyallere erişim etkinliği düzenli bir şekilde takip edilmiştir. Çıktılara yönelik
alınan raporlarla, her bir çıktı için ortalama öğrenci puanı ile düşük ve yüksek performans
gösteren öğrenciler tespit edilmiştir. Düşük başarı gösterilen çıktılar için soru analizleri
gerçekleştirilmiş ve ilgili birimlere raporlanmıştır. Anket sonuçları, öğrencilerin de süreçten
memnuniyetlerini ortaya koymaktadır. Özellikle sınavın tamamlandığı anda sonuçların ve her bir
sorunun doğru ve yanlış yanıtlarına verilen geri bildirimlerin görüntülenebilmesi, öğrencilerin
özellikle memnun olduklarını ifade ettikleri bir durumdur.
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Sonuç: İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi E-MED platformu, tıp eğitim sürecine, eğitimin
uygulanması ve değerlendirmesi açısından önemli katkılarda bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler
elektronik öğrenme, çıktı analizi
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlarının
Kariyer Değerlendirmeleri
Ayşe Hilal Batı
hilal.bati@gmail.com, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Sıla Elif Törün
silaelif@gmail.com, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Yusuf Yılmaz
yusuf.yilmaz@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

(Program Değerlendirme Komisyonu Üyeleri)
Giriş ve amaç: Gençler, mesleksel eğitim dönemi sonunda ideallerindeki çalışmaları
gerçekleştirme beklentisiyle hayata atılmaktadır. Mesleği uygularken edinilen bilgilerle gelişen
profesyonellik, mesleksel doyum sağlamaktadır. Bu süreç Tıp Fakültesi öğrencilerinde farklılık
göstermekte, çalışma koşulları ve gelecekteki mesleki yaşama ilişkin belirsizlikler yaşanmaktadır.
Öğrenciler, mezuniyet sonrasında aile hekimliği uygulamalarına katılabilecekleri gibi ilgi
duydukları, tatmin olacakları ve benimsedikleri değerler doğrultusunda ya da kişisel özellikleri,
sosyoekonomik durumları ve aile/çevre yönlendirmesiyle uzmanlaşma eğilimi göstermektedirler.
Ülkemizde uzmanlaşma için öncelikle başarılması gereken Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), bu
anlamda hekimlerin hayatında bir dönüm noktası niteliğindedir.
Merkezi bir sınavın ardından mesleki gelecekleri belirlenen genç hekimlerin hedeflerine
ulaşamaması, hayal kırıklıkları ya da memnuniyetsizlik ile sonuçlanabilmektedir. Bunun yanında
hangi kariyer alanında olursa olsun bireylerin kendilerini mesleği uygulamak için yetkin
hissetmeleri, mesleki tatmin açısından büyük önem taşımaktadır. Mezuniyet öncesi eğitim
programının meslek yaşamının başlangıcında sağladığı bu yeterlik algısı uygulanan programın
etkinliğini de göstermektedir.
Bu araştırmanın amacı, EÜTF’den mezun olan hekimlerin kariyer planlarını gerçekleştirme
durumunu ve eğitim programımızın mesleğin başlangıç aşamasındaki yeterliğini
değerlendirmektir.
Yöntem: Araştırma evrenini 2006-2007 akademik yılından itibaren Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesinden mezun olan ve en az iki yıllık çalışma deneyimi olan hekimler oluşturmuştur. Bu
hekimlerin iletişim bilgilerine ulaşılması mümkün olmadığı için araştırmada kartopu yöntemi
kullanılarak 348 hekime ulaşılmıştır. Değerlendirme aracı olarak EÜTF Öğrenme Kaynakları
Merkezi Anket uygulaması üzerinde oluşturulan ve 10 kısa sorudan oluşan anket formu
kullanılmıştır.
Bulgular: Ulaşılabilen
mezunların
%56.3’ü
mezuniyet
öncesi
kariyer
planlarını
gerçekleştirebildiğini, % 27’si ise yeni bir kariyer planlaması yaptığını belirtmiştir. Halen çok farklı
kurumlarda çalışıyor olsalar da %41,1’i üniversite hastanelerinde, büyük bir çoğunluğu ise (%
46,5) eğitim ya da devlet hastanelerinde çalışmaktadır. TUS’a en az 1-2 kez katılan mezun oranı
%68,6’dır, hiç katılmadığını belirten hekim oranı ise %2,9’dur. Mezunların unvanları
incelendiğinde, %44’ü uzman, %42,2’si araştırma görevlisi (asistan) ve %8,3’ü pratisyen hekim
olarak çalışma hayatına devam etmektedirler. Görev yapılan kurum ya da uzmanlık alanı göz
önüne alındığında EÜTF’de aldıkları eğitimin mesleğe başlangıç için yeterli olduğunu belirtenlerin
oranı ise %83.7’dir.
Tartışma ve Sonuç: Kariyer planlarının gerçekleşmesi kişilerin başarılı, mutlu ve üretken
olabilmeleri için en önemli koşullar arasındadır. Bunun yanında mezuniyet öncesi eğitim
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programının meslek yaşamının başlangıcında sağladığı yeterlik algısı ile sağlanabilecek mesleki
doyum da oldukça değerlidir. Bu yeterlik algısı uygulanan programın etkinliği için de önemli bir
ölçüt oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Tıp fakültesi, mezuniyet öncesi eğitim, kariyer planı
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Eğiticiler ve Uzmanlık Öğrencileri Gözünden
Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Eğitimi (Nitel
Araştırma)
Neşe Zayim
nesezayim@gmail.com, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD

Yeşim Şenol
yysenol@gmail.com, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi AD

Cüneyt Orhan Kara
cokara@yahoo.com, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD

Giriş: Uzmanlık eğitiminin temel amacı, toplumun gereksinimlerine yetkin biçimde yanıt
verebilecek uzman hekimler yetiştirmek ve nitelikli sağlık hizmeti vermektir. Ülkemizde de
uzmanlık eğitimi zaman temelli eğitimden yeterlik temelli eğitime geçmektedir. Diğer yandan
uzmanlık eğitiminde sık sık dile getirilen sorunlar da devam etmektedir. Bu süreçlerde paydaşlar
sorunları kendi deneyimlerine gore çözmeye çalışmaktadırlar.
Amaç: Bu çalışmada amaç ülkemizdeki Kulak Burun Boğaz uzmanlık eğitimiyle ve uzmanlık
öğrenci karne kullanımıyla ilgili sorunları nitel veri toplama yöntemleri ile saptamak ve olası
çözüm önerileri sunmaktır.
Yöntem: Bu araştırma Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi derneğinin işbirliğiyle
planlanmış, ancak tüm araştırma ve raporlama süreci araştırıcılar tarafından bağımsız olarak
yürütülmüştür.
Eğiticiler
ve
uzmanlık
öğrencilerinin
gönüllü
katılımı
ile
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar ülkemizdeki tüm eğitim kliniklerini temsil edecek şekilde
seçilmiştir. Odak grup görüşmesi yoluyla veri toplanmıştır. Araştırmada 9 soru ve alt sonda
sorulardan oluşan görüşme formları kullanılmıştır. Araştırmanın geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
kapsamında görüşme formları uzman görüşüne sunulmuştur. Ayrıca araştırmaya başlamadan
önce çalışmaya katılmayan uzmanlık öğrencileri ile bir pilot çalışma gerçekleştirilmiş, gerekli
düzeltmeler yapıldıktan sonra asıl görüşmeler yapılmıştır. Odak grup görüşmesinde, katılımcılara
uzmanlık çekirdek programına ve karnelere ilişkin sorular yönlendirilmiştir. Ayrıca araştırıcılar
görüşmelerin sözel olmayan yönlerine ilişkin olarak notlar almış ve bu notlar özellikle analiz ve
yorumlama aşamalarında göz önünde bulundurulmuştur. Uzmanlık öğrencileri ve eğiticiler ile
birer görüşme oturumu gerçekleştirilmiştir. Her iki görüşme yaklaşık olarak150 dakika sürmüştür.
Görüşmelerde kayıtlar, izin dahilinde ses kayıt cihazlarıyla tutulmuştur. Görüşmelerden elde
edilen verilerin içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir.
Bulgular: Görüşmelere katılan eğiticilerin yaş ortalaması 56,51, uzmanlık öğrencilerin yaş
ortalaması 28.01’dir. Görüşmeye 9 profesör, 2 doçent ve 14 uzmanlık öğrencisi katılmıştır. Eğitim
Araştırma Hastanesinden 5 eğitici, 8 uzmanlık öğrencisi katılmıştır. Eğiticilerin 6’sı tıp fakültesinde
çalışırken, uzmanlık öğrencilerinin 4 tanesi tıp fakültesinde eğitim almaktadır. Vakıf
hastanesinden 2 uzmanlık öğrencisi çalışmaya katılmıştır.
Eğiticiler ve uzmanlık öğrencileri UÇEP/TUKMOS hakkında yeterince bilgilendirilmemişlerdir.
Edilen bilgiler çoğunlukla bireysel çaba ve ilgi yoluyla edinilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu
öğrenim hedeflerini de içeren “yazılı” bir eğitim programlarının olmadığını, ancak uyguladıkları bir
eğitim programı olduğunu vurgulamışlardır. Ölçme-değerlendirmenin genellikle “gözlem ve
kanaata dayalı” olarak yapıldığını belirtmişlerdir. “Uzmanlık öğrencisi sayısının azlığı ve
değişkenliği” en önemli problem olarak görülmektedir. En önemli olarak belirtilen problemden bir
diğeri de eğitim veren kurumlarının altyapı olanakları ve uygulama alanları açısından çeşitlilik
göstermesi, belirli bir standardın olmamasıdır.
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Sonuç: Eğiticiler ve öğrencilerin belirttikleri sorunlar benzer özellikler göstermektedir. Ne
uzmanlık eğitim süreçlerinde, ne de eğitim alınan kliniklerde standartizasyon yoktur. Hem
eğiticiler de, hem de öğrenciler de çekirdek eğitim programı, karne gibi konularda bir iletişim
eksikliği olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Uzmanlık eğitimi, çekirdek program,
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Eğiticilerin Becerileri Kursunun
Değerlendirilmesi
Cüneyt Orhan Kara
cokara@yahoo.com, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD

Şahika Pınar Akyer
spakyer@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD

Zeynep Solakoğlu
zaydin@istanbul.edu.tr, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp eğitimi AD

Serdar Özdemir
drserdarozdemir@gmail.com, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Duygu Herek
dherek@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD

Selçuk Yüksel
selcuky@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri AD

Amaç: Fakültemizde gerçekleştirilen “eğiticilerin becerileri” kursunun tanıtılması ve kursa ilişkin
program değerlendirme sonuçlarının paylaşılması.
Yöntem: Kurs hızla artan öğretim üyelerinin eğitici nitelikleri artırmak için, iki yıllık bir aradan
sonra fakültemizde 12-16 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu posterde kurs
değerlendirilmesi paylaşılmıştır. Değerlendirmede eğiticilerin gözlemlerinden ve katılımcılardan
alınan geribildirimlerden yararlanılmıştır. Yazılı geri bildirimler Kara tarafından okunmuş ve
katılımcıların kursla ilgili düşünceleri özetlenmiştir.
Bulgular: Genel kurs duyurusu sonrası 15 öğretim üyesi kursa gönüllü olarak başvurmuştur. Beş
gün süren kurs Solakoğlu ve Özdemir liderliğinde gerçekleştirilmiştir. Standart Kurs programı beş
gün süreyle eksiksiz olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar kursu başarıyla tamamlayarak
sertifikalarını almışlardır.
Beklentiler: Katılımcıların “katılımcı bilgi formu”ndaki beklentileri incelendiğinde hemen hemen
hepsinin “eğitici olarak donanımlarını artırmak, öğrencilerle daha iyi iletişim kurabilmek, kalabalık
gruplarda etkin sunumlar yapabilmek, güncel eğitim tekniklerini öğrenmek” olduğunu
belirtmişlerdir. Bir katılımcının “eğitim ve öğretimin genel metodolojisini kavramak” şeklinde daha
akademik bir beklenti içinde olduğu görülmüştür. İlk gün alınan beklentiler incelendiğinde; “etkin
sunum yapabilmek, eğitici becerilerini artırmak, öğrencilerin kalıcı öğrenmelerini sağlamak,
iletişim becerilerinin artırılması, öğrencilerin katılımını sağlamak ve eğitimi zevkli hale getirmek”
olmuştur. Ayrıca “eğitim materyali geliştirme, öğrenci merkezli eğitim sağlama, etkin hitabet
teknikleri ve eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlarla baş edebilmeyi öğrenme” beklentilerinden de
söz edilmiştir.
Ürünler: Katılımcılar kurs boyunca öğrendiklerini gerek bireysel olarak, gerekse de grup
çalışmalarında kullanarak başarılı ürünler oluşturmuşlardır. Son gün sunumlar yaparak kurs
boyunca öğrendiklerini bu sunum sürecinde kullanmışlardır.
Geri Bildirimler: Kursun sadece teorik sunumlardan oluşmayan interaktif yapısını, katılımcıların
hevesli olduğunu, keyif aldıklarını, kurs içeriğindeki çeşitliliğin ihtiyaçlarını karşıladığı ve
öğrendiklerinin kalıcı olacağını düşündüklerini, kullanılan eğitim yöntemlerinin çeşitliliğini

98

beğendiklerini, kurs kitapçıkları verilmesinin iyi olduğunu, eğiticilerin kurs boyunca rol model
olduklarını ve kurstan memnun olduklarını belirttikleri görülmektedir. Eğiticiler de katılımcılardaki
motivasyonu ve öğrenme heyecanını fark ettiklerini belirttiler.
Geliştirilebilir beklentiler: Kurs boyunca sağlanan çay, kahve, simit ve kuru pasta yanında,
şekeri düşenler için kuru meyve ve çerez olması, kurs salonunun soğuk olması, bütün öğretim
üyelerinin bu kursu almasını içeriyordu.
Sonuç: İki yıllık uzunca bir aradan sonra eğiticilerin eğitimi kursu başarıyla tekrar
gerçekleştirilmiştir. Kurs boyunca eğiticilerin gözlemleri, kurs etkinlikleri ve geri bildirimler
incelendiğinde eğiticiler eğitimi kursunun amaçlarına ulaştığı görülmektedir. Kursu veren ve alan
tüm öğretim üyeleri kurstan memnun olarak ayrılmışlardır. Bir sonraki kursa, yenilenmiş eğiticiler
ekibiyle devam edilmesi planlanmıştır. Eğiticilerin öğrenme kazanımlarının uzun dönemde devam
edip etmediğinin bir yıl sonra çevrim içi bir anket yapılarak değerlendirilmesi planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
Eğiticilerin eğitimi
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Eğitim Değerlendirmede E-Geri Bildirim
Uygulaması
Selcen Öncü
selcenoncu@hotmail.com, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Özlem Erel
overel@yahoo.com, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Serpil Demirağ
serpilden@yahoo.com, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi iyi hekimler yetiştirmek misyonu ile
eğitim vermektedir. Eğitimde amacımıza ulaşıp ulaşmadığımızı anlamak, eğitimin kalitesini
artırmak eğitimin düzenli olarak değerlendirilmesi ve güncellenmesi ile mümkündür. Eğitimde en
önemli paydaşlardan olan öğrencilerden düzenli olarak alınan geri bildirimler büyük önem
taşımaktadır. Günümüzde öğrenci sayısının hızla artması eğitimde de teknolojik gelişmelerden
yararlanma gerekliliğini doğurmuştur.
Amaç: Bu çalışmada, ADÜ Tıp Fakültesi’nde 2016-2017 Eğitim yılı başında kullanılmaya
başlanılan web üzerinden alınan öğrenci e-geri bildirim uygulamasının tanıtılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Karma entegre eğitim sisteminin uygulanmakta olduğu ADÜ Tıp Fakültesi’nde ilk üç
yılda ders kurul sınavları, final ve bütünlemeler, dört ve beşinci yıllarda ise staj ve staj kurul
sınavları ile bütünlemeler yapılmaktadır. Sınavlarda ADÜ Tıp Fakültesi’ne ait soru bankası
kullanılmaktadır. Ders/staj kurulları ve stajlara ait öğrenci geribildirimleri soru bankası sistemi ile
ortak çalışan e-not üzerinden alınarak sınav sonrası otomatik olarak tablolar ve açık uçlu
soruların yanıtları olarak alınmaktadır. Geri bildirimler; Tıp Eğitimi Anabilim Dalınca oluşturulmuş
olan dört farklı Geri Bildirim Formu kullanılarak alınmaktadır. Öğrenciler, iki yıldır kullanılmakta
olan değerlendirme formlarına kurul/staj süresince ulaşabilmektedir. Gizlilik ilkesinin esas alındığı,
anonim olan, kimin girdiği belli olmayan geri bildirimler, kurul sonu sınavını takip eden 3. günün
sonunda toplanarak otomatik olarak değerlendirilmektedir. Formlar; 5’li Likert ölçeği kullanılarak
hazırlanmış 13 madde, 1 adet 1 ile 10 arasında genel puanlama ve 3 adet açık uçlu sorudan
oluşmaktadır. Öğrencilerin açık uçlu soruları rahat yanıtlayabilmeleri için text alan (memory alan)
kullanılmaktadır. Öğrenci geri bildirimlerinde ilk 14 soruya verilen yanıtlar grafik halinde, açık uçlu
sorulara verilen yanıtlar ise düz yazı (text) olarak öğrenci isimleri ve numaraları olmadan
maddelenmiş olarak alınmaktadır. Kurul sonlarında tablolar fakültenin resmi web sitesinden
paylaşılmaktadır. Kurul sonlarında geri bildirimler tüm kurul üyesi öğretim üyeleri, kurul başkanı,
sınıf koordinatörü ve sınıf temsilcisi öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen geri bildirim
toplantılarında görüşülmekte, sonrasında sınıf koordinatörü ve sınıf temsilcisi öğrenci ile birlikte
tüm sınıftaki öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen oturumlarda tartışılmaktadır.
Formlarda yer alan 13 madde; teorik ve uygulamalı ders amaçları, sınavlar ile ilgili
bilgilendirmeler; içeriğin uygun biçimde sunumu; etkili öğrenmenin gerçekleşmesi; öğrenci
katılımının sağlanması; öğretim üyelerinin derslere katılımı; ders/uygulama sayıları; ders
değişiklikleri; programın uyumu; entegrasyon; zamanlamalar ve sunulan kaynaklardan etkin
yararlanabilmek ve motivasyon ile ilgili maddelerden, 14. soru ise kurul/staj genel
değerlendirilmesinin istendiği maddeden oluşmaktadır. Açık uçlu sorularda; öğrenciler
tarafından olumlu ve olumsuz bulunan noktalar ile kurulun/stajın daha etkin yürütülebilmesi için
öğrencilerin önerileri sorgulanmaktadır.
Sonuç: Kullanılmakta olduğumuz e-geri bildirim ile sınavda alınmakta olan geri bildirimler sınav
stresi ile çoğunlukla boş bırakılmakta, el yazılarını okumakta zorlanılmakta iken, geri bildirim
sayısı çok yükseltmiştir. Daha önceleri geri bildirimleri okumak, verileri girmek, grafikleri
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hazırlamak gibi ciddi bir iş yükü azalmıştır. Öğrenciler geri bildirimleri yazarken görevlilerden
dolayı rahatsızlık duyabilmekte iken bu yöntemle kendilerini özgürce ifade edebilmektedirler. Geri
bildirimler sonrası geri bildirim toplantılarını düzenleyebilmek bir ayı bulurken, toplantılar sınav
sonrası bir hafta içinde yapılabilmektedir. Ayrıca bu yöntemle ciddi kağıt israfı önlenmektedir.
Anahtar Kelimeler
E-geri bildirim, eğitim değerlendirme
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Eğitimde Yapılan Değişimde, Değişim ve
Dekanlığın Liderliği Konusundaki Öğretim
Üyelerinin Düşünceleri
D. Sema Arıcı
sarici64@gmail.com, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010-2011 eğitim öğretim yılında eğitimöğretim faaliyetlerine başlamıştır.Tıp fakültesinde 2014’ün sonunda dekan yardımcılığı göreviyle
aktif olarak tıp eğitiminde planlayıcı ve uygulayıcı görevim başlamıştır. 2016 başında dekanlığa
atanmam ile birlikte de yönetimin başına geçerek eğitimle ilgili tüm süreçlerde katkım ve liderliğim
olmuştur. 3 yıldır süregelen ve yapılan değişimlerde dekanlığın liderliği konusunda fikir sahibi
olmak, eğitimde bundan sonra planlanacak değişim ve faaliyetlerin daha iyi olmasını sağlamak,
fakülteye kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla yaşanan süreçlerde fikirlerin ortaya
konulabileceği bir araştırma yapılması planlanmıştır.
Yöntem: Tıp fakültesinde eğitim öğretim modeli olarak entegre eğitim ile probleme dayalı
öğrenimin uygulandığı hibrid eğitim yöntemi benimsenmiştir. Eğitim müfredatımız 4’lü sarmal
sistemi üzerine kurgulanmıştır. Buna göre temel tıbba giriş (1), normaller sarmalı 2), anormaller
sarmalı (3), kliniğe giriş sarmalı (4) olmak üzere 4’lü sarmal sisteminin içeriği konusunda
çalışmalar yapılmıştır. ÇEP ‘te önerilen konu başlıklarını içeriklerine göre bölümlere ayrılmış ve
ders program içeriklerini her anabilim dalı başkanı dekanlığa çağırılarak görüşleri alınmıştır. Bu
süreçte amacımız ders programını öncelikle ÇEP’e uyumlu hale getirmek, anlatılan teorik dersleri
biraz azaltmak, anlatılması gereken konuları daha çok öğrenci merkezli eğitimler şeklinde
programa dahil ederek eğitim öğretimi devam ettirmek olmuştur.
Bulgular: Fakültemizde yenilik olarak en çok üzerinde durulması gereken konu ölçme
değerlendirme alanında yaptığımız değişimlerdir. Ölçme değerlendirme yöntemi olarak ders
kurulu
veya
staj
süreci
boyunca
formatif
ve
bitiminde
summatif sınavlar yapılmaya başlanmıştır. Summatif sınavlar teorik ve pratik sınavlar şeklinde
planlanmış olup pratik sınavlarda objektif yapılandırılmış sınav uygulaması başlatılmıştır.
Temel bilimler, dahili bilimler ve cerrahi bilimler bölümlerinden tüm hocalarımızın araştırmaya
katılımı amaçlanmıştır. Biri açık uçlu olmak üzere toplam 5 sorudan oluşan anket formları 5’li
likerd sistemine göre düzenlenmiş ve toplam 177 öğretim üyesine ulaştırılmıştır. Cevaplanması
istenen anket soruları; Üniversitenin eğitimle ilgili yaptığı değişimde dekanlığın liderliğini
değerlendiriniz, üniversitenin eğitimle ilgili yaptığı değişimde dekanlığın süreç yönetimini
değerlendiriniz, değişimin başarısını değerlendiriniz, bu sürecin işleyişi sırasında görüşlerinizin
alınmasını değerlendiriniz . Açık uçlu soru ise tekrar bir değişim yapılması gerekirse nasıl bir yol
izlenmesini önerirsiniz şeklindedir.
Ankete temel bilimlerden 20 öğretim üyesinden 17’si, dahili bilimlerden 80 öğretim üyesinden 65’i,
cerrahi bilimlerden 77 öğretim üyesinden 55’i olmak üzere toplam 177 kişiden 137’si katıldı. En
çarpıcı sonuçları değerlendirecek olursak süreç sırasında temel bilimlerde memnuniyetin en az
olduğunu gördük. Dekanlığın liderliği ve süreç yönetimi en iyi puanı almıştır. Öğretim üyelerimizin
liderlik ve değişim ile ilgili pozitif düşüncelerinin daha çok olmasıyla birlikte değişim süreçlerinde
öğretim üyelerinin daha fazla görüşlerinin alınması ve sürece dahil olmak istemeleri şeklinde
yorumlar olduğu görülmüştür
Sonuç: Sonuç olarak değişimin her zaman zor olduğunu bilmekle beraber zaman zaman
hocaların olumsuzlukları negatif düşünmemize yol açtıysa da bu işin yapılması gerekliliği
düşüncesi ile yolumuza devam ettik. Liderlik öncesi ve liderlik sürecinde yaşadığım olaylardan
aldığım en önemli ders, öncelikle öğretim üyelerinin hepsinin bakış açılarının farklılıklar
gösterebileceği gerçeğini de göz önünde bulundurarak, değişim konusunda daha çok
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bilgilendirilmeleri sağlamak, çoğunluğa sorumluluk vererek herkesi sürece dahil etmek, itirazlar
olduğu zaman da liderin doğru olduğuna inandığı değerlerin arkasında durması gerektiği sonucu
olmuştur.
Anahtar Kelimeler
Liderlik, tıp eğitimi, değişim
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Eleştirel Düşüncenin Tıp Eğitimine Entegrasyonu
Ayşe Banu Demir
banu.demir@ieu.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Ali Burak Özkaya
ali.ozkaya@ieu.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Yasemin Seval Çelik
yasemin.celik@ieu.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Gönül Dinç Horasan
gonul.horasan@ieu.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Hakan Abacıoğlu
hakan.abacioglu@ieu.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri
Bölümü

Giriş: Eleştirel düşünme yetisi, klinik karar vermenin titizlikle yapılabilmesi için büyük önem
taşımaktadır. Problemlerin ve paternlerin tanınması, geçerli bilginin toplanması, bulunan kanıta
değer biçilmesi, argümanların değerlendirilmesi ve tanı koymak, klinik karar verme sürecinin
önemli bileşenleridir. Dolayısı ile eleştirel düşüncenin, tıp eğitiminin temel bir bileşeni olması
önem arz etmektedir. Bu bağlamda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim müfredatı
“Araştırma ve Bilgi Yönetimi” programı oluşturulmuştur. Bu program, “eleştirel düşünce”den “klinik
karar verme”ye aşama aşama evrilen, istatistik, eleştirel düşünce, epidemiyoloji ve klinik karar
verme bileşenlerini barındıran ve fakültemize özgü yapılandırılmış bir programdır.
Amaç: Öğrencilerimizin sistematik bir şekilde klinik karar verebilmeleri; kanıta dayalı karar verme,
nitelikli ve güvenilir bilgiye etkin ve zamanında ulaşabilme, ulaşılan bilgilerin kanıt düzeylerini
biyoistatistik kavramlar çerçevesinde değerlendirebilme, öz eleştiri yapabilme, geri bildirim
verebilme gibi bazı bilgi, beceri ve tavırları geliştirebilmeleri; ve hayat boyu öğrenme özelliğini
barındıran bağımsız düşünen bireyler olabilmeleri amacı ile, eleştirel düşünce bileşenini içeren
“Araştırma ve Bilgi Yönetimi” programının, Tıp eğitim müfredatında yatay ve dikey
entegrasyonlarla yer alması hedeflenmiştir.
Yöntem: Eleştirel düşünce bileşeninin tıp eğitimi müfredatına entegrasyonu için, farklı ülkelerdeki
tıp eğitimi programları, bu alandaki literatür ve eleştirel düşünce kaynakları taranmıştır. Elde
edilen bilgiler doğrultusunda, eleştirel düşünmeyi teşvik eden yeni bir eğitim planı oluşturulmuştur.
Bulgular: Eleştirel düşünce, farklı ülkelerdeki tıp eğitimi programları incelenerek, literatür ışığında
tıp eğitiminin ilk 3 yıllık müfredatına entegre edilmiştir ve eğitimin 4.yılından itibaren de eleştirel
düşünce bileşenlerinin kullanılarak klinik karar verme sürecine evrilen, tamamen İEÜ Tıp
Fakültesine özgü bir program tasarlanmıştır. 3 evreden oluşan bu programda, Evre-1 olarak
adlandırdığımız süreçte, öğrencilerin, bilimsel düşünce, eleştirel düşünce ve istatistik ile ilgili
temel kavramları öğrenmeleri, Evre-2 sürecinde temel epidemiyolojik kavramlar ile birlikte kanıta
dayalı tıp ve bilimsel araştırmalara eleştirel değer biçme gibi kavramlara giriş yapmaları ve
öğrenmeleri, Evre- 3’te ise, klinik tanı testlerinin tutarlılık ve geçerlilikleri ve akılcı ilaç kullanımı ile
ilgili eğitim almaları planlanmıştır. Araştırma ve Bilgi Yönetimi programımız içerisindeki tüm
eğitsel etkinliklerimiz, olgu çalışması, takıma dayalı öğrenme ve tersine sınıf gibi yöntemlerin
uygulandığı, öğrencinin düşünme yetisini harekete geçiren, soru sormasını teşvik eden, güvenilir
bilgi kaynaklarına ulaşabildiği, bol uygulama içeren interaktif etkinlikler olarak
gerçekleştirilmektedir. Eleştirel düşüncenin, öğrencilerimizin günlük karar verme süreçlerinin bir
parçası olabilmesi için, eleştirel düşünce uygulamaları, tüm alan derslerine entegre edilmiştir.
Ayrıca, refleksiyon yapabilme, geri bildirim verebilme-alabilme gibi üst düzey bilişsel beceriler,

104

eleştirel düşünce eğitiminin bir parçası olarak görülmekte ve tüm eğitimimizde rutin olarak
kullanılmaktadır. Uygulamalarımız sırasındaki gözlemlerimiz; öğrencilerde güvenilir bilgi
kaynaklarına ulaşma, bir konu hakkında fikrini destekleyici kaynaklarla belirtebilme gibi
becerilerinin geliştiği; soru/konuların net bir şekilde tanımlanması, kendi fikrini sorgulaması ve
konunun kendi bilgisi doğrutusunda değerlendirilmesi alanlarında ise iyileştirmeler gerektiğini
göstermektedir.
Sonuç: Klinik tanısal akıl yürütme basamaklarına bakıldığında, tanısal ve eleştirel düşünce
becerilerinin geliştirilmesi, klinik karar verme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Müfredatımızı
oluştururken, klinik akıl yürütme ve karar verme sürecini destekleyici eğitsel stratejiler araştırılmış
ve eleştirel düşünceden klinik akıl yürütme ve karar vermeye evrilen “Araştırma ve Bilgi Yönetimi”
programı İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim müfredatında uygulanmaya
başlanmıştır. Programın istenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığına yönelik araştırmaların yapılması
planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Eleştirel düşünce, klinik karar verme, araştırma ve bilgi yönetimi
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde
Sağlıklı Yaşam ve Akademik Başarı
Melis Naçar
mnacar@erciyes.edu.tr, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Zeynep Baykan
zbaykan@erciyes.edu.tr, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Fevziye Çetinkaya
fevcetin@erciyes.edu.tr, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Yasemin Seyfeli
yaseminseyfeli@gmail.com, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD

Kronik hastalıkların her geçen gün artması, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının önemini
arttırmaktadır. Bu nedenle özellikle de hekimler sağlığı geliştirmenin önemini kavramalı,
toplumdaki bireylerin olumlu sağlık davranışı geliştirmesi için öncelikle bu konuda kendileri örnek
olmalıdırlar.
Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin sağlıklı
yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışma daha sonra
yapılacak bir müdahalenin ön çalışması niteliğindedir.
Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, Şubat-Mart 2018’de 145’i birinci sınıfta, 126’sı üçüncü sınıfta
öğrenim gören toplam 271 tıp fakültesi öğrencisi üzerinde anket yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma
grubu !/2 tabakalı örneklem ile seçilmiştir. Anket, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
sosyodemografik özellikler, sigara, alkol kullanımı, kronik hastalık varlığı, kendi algısına göre
sağlık durumu sorgulanmış, boyu ve kilosu ölçülmüş, ikinci bölümde Walker ve ark. tarafından
1996 yılında geliştirilen, 2008 yılında Bahar ve ark. tarafından Türkçeye uyarlanan ve
geçerlik güvenilirlik çalışması yapılan 52 maddelik “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II"
(SYBDÖ) kullanılmıştır. SYBDÖ, sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, manevi gelişim,
kişiler arası ilişkiler, stres yönetimi davranışlarını içeren alt ölçeklerden oluşmaktadır. Veriler,
Student t, ANOVA, Tukey ve Pearson korelasyon Testleri ile değerlendirilmiştir.
Araştırma grubunun yaş ortalaması 20,1±1,7, olup, % 48,1’i erkek, % 51.9’u kadındır. Araştırma
grubunun SYBDÖ puan ortalaması 130,9±17.7 olarak bulunmuştur. Alt ölçeklere göre puan
ortalamalarının, kişiler arası ilişkiler boyutu için en yüksek (25.3±4.0); fiziksel aktivite boyutu için
en düşük (17.5±4.5 ) olduğu saptanmıştır. Cinsiyet, anne ve babanın eğitimi, ekonomik durum,
kronik hastalık varlığı, alkol içme durumu ve beden kitle indeksine göre SYBDÖ puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sağlık algısına ve sigara içme durumuna göre
SYBDÖ puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sağlık algısı çok iyi
olanların, orta/kötü olanlara göre; sigara içmeyenlerin içenlere göre SYBDÖ puan ortalamalarının
daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Öğrencilerin not ortalamaları ile beslenme ve manevi gelişim puanları arasında pozitif yönde çok
zayıf korelasyon vardır (r=0,157, r=0,136; p=0,010, p=0,025). Beslenme ve manevi gelişim
puanları arttıkça not ortalamaları artmaktadır.
Sonuç olarak, araştırma grubunun sağlığı geliştirme ile ilgili sağlık davranışlarının genel olarak
orta düzeyde olduğu, en yüksek puan ortalamasının kişiler arası ilişkiler, en düşük puan
ortalamasının fiziksel aktivite boyutuna ait olduğu bulunmuştur. Sağlık algısının çok iyi olması ve
sigara içmemenin sağlığı geliştirme ile ilgili sağlık davranışlarını olumlu yönde etkilediği,
beslenme ve manevi gelişim alt ölçek puanlarının akademik başarıyı etkilediği saptanmıştır.
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Bu sonuçlar doğrultusunda; tıp öğrencilerinin olumlu sağlık davranışlarını arttırılabilmesi için
müfredat programlarında özellikle fiziksel aktivite ve beslenme olmak üzere, sağlığı geliştirme
konularına daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Sağlıklı yaşam, akademik başarı, tıp öğrencisi, davranış
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Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğrencilerine Verilen İletişim Becerileri Dersleri
ile İlgili Geri Bildirimlerin Değerlendirilmesi
Neriman Aydın
naydin@gantep.edu.tr, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Can Demirel
cdemirel27@gmail.com, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erkan Bülbül
ebulbul@gantep.edu.tr, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yusuf Zeki Çelen
zcelen@yahoo.com, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımladığı, geleceğin doktorlarının sahip olması gereken 6
nitelikten birisi “bireylere ve gruplara kendi sağlıklarını değiştirmeleri ve korumalarında güç veren
bir iletişimci” olmalarıdır. İletişim becerileri, öğrenilebilen, geliştirilebilen ve öğretilebilen
becerilerdir. Çağdaş sağlık hizmetleri de insanı biyopsikososyal bir bütün olarak değerlendirme
yaklaşımındadır. Günümüzde hastalar hekimlerinin iletişim becerilerinin iyi olmasını istemektedir.
Hasta merkezli iletişimin ise hastanın memnuniyetine, tedavisine uyumuna ve daha iyi sağlık
sonuçlarına yol açtığı görülmektedir. Gelişmiş hekim-hasta iletişimi ile tedavi sürecinde,
hastanede kalış süresinde azalma, ağrı kesicilerin daha az kullanımı, malpraktis davalarında
düşüş gibi olumlu sonuçlar ortaya çıktığını gösteren araştırmalar vardır.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrencilerinin temel mesleki bilgi ve becerileri yanında
hastalarıyla ve çevresiyle iyi iletişim kurabilen hekimler olmasını hedeflemektedir. Bu amaçla
birinci sınıfta başlayan üçüncü sınıfta devam eden ve belirlenen kliniklerde uygulamalı şekle
dönüşen bir iletişim becerileri eğitimi planlanmıştır.
Yöntem: İletişim Becerileri derslerinin gerekliliği görüşünden hareketle gönüllü öğretim üyelerine
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD tarafından bu konuda eğitim verildi. Bu eğitim
sonrası oluşturulan çekirdek grup ile Tıp Eğitimi Anabilim Dalımız bünyesinde çalışmalar
yürütülerek eğitim programlandı. İletişim Becerileri eğitimine 2017-2018 eğitim yılında Dönem 1
öğrencilerine verilen Temel İletişim Becerileri dersleri ile başlandı. İletişimin ve Tıpta İletişimin
Önemi, kültürel farklılıkların etkisi, empati, hekimin görev, yetki ve sorumlulukları konularını içeren
toplan 14 saat ders anlatıldı. Bu derslerde, Üniversitenin tiyatro topluluğu öğrencileri ile planlanan
rol play uygulamaları yapıldı. Ayrıca Patch Adams filminden bölümler izletilerek iletişim yönünden
izlenimler tartışıldı. Komite içerisinde verilen dersler 10 puan üzerinden değerlendirildi. Konu ile
ilgili öğrencilerin ve eğitim veren öğretim üyelerinin geri bildirimleri alındı.
Bulgular: Öğrencilerin %62’si derslerin amaç ve hedeflerinin açık olduğu, %59’u bilgilerin net bir
şekilde anlatıldığı görüşündeydi. Öğretilenleri günlük hayatlarında kullanabileceklerini ifade
edenlerin oranı %48 iken %59’u meslek hayatlarında kullanabileceklerini, %57’si mesleki gelişim
açısından gerekli olduğunu düşünüyordu. Genel olarak dersleri olumlu olarak nitelendirmelerine
rağmen sınavdan yakınmışlardı. Film sahnelerinden soru sorulmasından hoşlanmamışlardı.
Programın çok yoğun ve ağır olduğundan şikayet edenler vardı. Derslerin küçük gruplarla
yapılmasını önerenler vardı. Öğrencilerin ortalama puanları 100 üzerinden 61 olarak hesaplandı.
Zorluk ve ayırt edicilik indekslerine göre kullanılmaması gereken 2 soru mevcuttu. Dersi anlatan
öğretim üyelerinin geri bildirimleri değerlendirildiğinde tamamının öğrencilerin kişisel ve mesleki
gelişimleri açısından gerekli olduğu yönündeydi. Öğrencilerin ilgisinin yeterli olup olmadığı
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konusunda endişeleri vardı. Tartışmaların küçük gruplarla yapılmasının ve değerlendirmenin kurul
sınavından ayrı olarak yapılmasının daha uygun olacağı görüşü mevcuttu.
Sonuç: Programla ilgili olumsuz eleştirilerin daha çok devamsızlıkla ilgili olduğu düşünülmektedir.
Derslerin küçük gruplarla ve uygulamalı olarak yapılması düşünülmüş ancak öğretim üyesi sayısı
yeterli olmadığı için yapılamamıştı. Bu durum da olumsuz görüşlerde bir etken olabilir. Zorluk ve
ayırt edicilik indekslerine göre kullanılmaması gereken 2 sorudan birisi empati ile ilgili diğeri
hekimin görevleriyle ilgiliydi. Bu durumun önümüzdeki yıl için derslerde gözönünde
bulundurulması planlandı. İletişim becerileri derslerinin daha ilk bölümünü tamamlayan
öğrencilerin 3, 4 ve 5. sınıf derslerinden sonra olumlu yönde görüşlerinin artması beklenmektedir.
Ayrıca bu ilk deneyim yılından edinilen tecrübelerle önümüzdeki yıllarda daha olumlu sonuçlar
alınacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimi, iletişim, geribildirim
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Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde İntörn
Uyum Eğitimi Deneyimi
Can Demirel
cdemirel27@gmail.com, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Neriman Aydın
naydin@gantep.edu.tr, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erkan Bülbül
ebulbul@gantep.edu.tr, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yusuf Zeki Çelen
zcelen@yahoo.com, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Tıp fakültelerinde 5 yıllık eğitimin pratik uygulaması olan intörnlük döneminde öğrenciler
genellikle kendileri için yapılandırılmamış eğitim ortamlarına katılmakta, üçüncü basamakta sağlık
hizmetinin bir parçası olmaktadır. Bu dönemde, 6. sınıf öğrencisinin staj süresince neleri
öğrenmesi gerektiği, yetki ve sorumlulukları çoğu zaman açıklanmamaktadır. Bu durum
intörnlüğe ilişkin temel sorunları beraberinde getirmektedir. Öğrencilerin genel tıbbi bilgileri
yanında özellikle sağlık hizmetini yürüten ekip içerisindeki iletişim ve etkileşimin niteliği önem
taşımaktadır.
Bu program, her ne kadar önceki iki yılı hastanenin değişik birimlerinde geçirmiş olsalar da intörn
olarak bulunacakları kliniğe göre kendilerinden yapılması beklenenlerin açıklanması, hekim olarak
gerekli olan bazı temel bilgilerin hatırlatılması amacıyla planlanmıştır.
Yöntem: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2017-2018 eğitim döneminde son sınıfta olan
intern öğrencilere el yıkama, izolasyon önlemleri ve atık yönetimi, çalışan sağlığı ve
güvenliği, hekimin görev ve sorumluluklarının hukuki ve etik boyutu, tıpta iletişimin önemi ve zor
hasta ile iletişim konularını içeren eğitim verildi. Ayrıca The Doctor’s filminden sahneler izletilerek
burada saptanan iletişimle ilgili gözlemler, sorunlar tartışıldı. Eğitim, öğrencilerin intörnlüğe
başlamış olmaları nedeniyle ve kliniklerde sorun yaşanmaması için 2 grup halinde ve hafta sonu
1 gün olacak şekilde planlandı ve yapıldı. Ayrıca bu eğitimdeki konuları içeren ve genel olarak
eğitimi değerlendirmeleri beklenen sorulardan oluşan bir anket formu uygulandı.
Bulgular: Eğitime katılan öğrencilerin %52.4’ü (33) erkek, %47.6’sı (30) kadındı. Nozokomiyal
enfeksiyonları önlemede tek başına en etkili yol olan el yıkama %93.7 öğrenci tarafından doğru
olarak cevaplanmıştı. Öğrencilerin %15.9’u temas izolasyonu olan hasta ile ilgili temel bilgileri
bilmiyordu. İğne uçlarının doğrudan kırmızı atık poşetine atılmaması gerektiğini bilenlerin oranı
%88.9’du. Öğrencilerin %92.1’i sağlık çalışanlarının en önemli mesleksel hastalığı olan
enfeksiyon hastalıklarını doğru cevaplamıştı. Hastanemizde çalışan güvenliği birimi olduğunu
bilen öğrenci oranı %60.3 idi. Öğrencilerin %9.5’i hastaya yapılması planlanan tıbbî müdahale
öncesinde bilgilendirme yapılırken hastanın stresini arttırmamak için ağır komplikasyonların
söylenmeyebileceğini düşünüyordu. Müdahale öncesi aydınlatılmış onam almasını hekimin
sorumluluğu olarak görmeyenlerin oranı %29.3, herkese eşit hizmet sunmayı etik sorumluluk
olarak görmeyenlerin oranı %10.3 idi. Hasta hekim iletişiminde yapılan hatalara örnekler verilen
sorulara doğru cevap oranları %77.8-%79.4 arasındaydı. Öğrencilerin %87.5’i tıp eğitimi içinde
iletişimle ilgili derslerin olması gerektiğini düşünüyordu. Öğrencilerin %60.1’i aldıkları bu bir
günlük eğitim süresini uzun bulmuştu.
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Öğrencilerin bu programla ilgili genel değerlendirmeleri eğitimin olumlu olduğu ancak bunun
pratikle desteklenmesi ve yıllara yayılarak verilmesi gerektiği şeklindeydi. Hukuki süreçler, hekim
hakları konuları üzerinde daha fazla durulması yönünde talep vardı.
Sonuç: Eğitimleri boyunca farklı boyutlarda defalarca anlatılmasına rağmen enfeksiyonları
önlemede tek başına en etkili yol olan el yıkama ile ilgili yanlış bilgiye sahip öğrencilerin
bulunması üzücüdür. Hastanemizde de özellikle temizlik personelinde karşılaşılan delici kesici
alet yaralanmasında iğne uçlarının özel kapları yerine doğrudan kırmızı atık poşetine atılması
önemli rol almaktadır. Çalıştığı kurumu tanıma, kendi sağlık ve güvenliğine önem verme
bakımından eksiklikler olduğu görülmüştür. Aydınlatılmış onam, hekimin görev ve sorumlulukları
ile ilgili bilgi eksiklikleri olduğu saptanmıştır. Ayrıca bilgi eksiğine rağmen verilen eğitimi de uzun
bulan, kabul etmeyen tavır kaygı vericidir. Mesleki uygulamanın önemli bir parçası olan hasta
hekim iletişimine yönelik olarak daha fazla teorik ve uygulamalı eğitime ihtiyaç olduğu
düşünülmektedir. Bu programın geliştirilerek 2018-2019 eğitim yılı için intörnlüğe başlamadan
önce 2 gün olarak verilmesi planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
İntörnlük, tıp eğitimi, iletişim
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Geleceği Planlamak; Kariyer Günleri
Esra Meltem Koç
meltemnuzumlali@yahoo.com, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD

Gülseren Pamuk
drgulpmk@gmail.com, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Aile Hekimliği AD

Funda İfakat Tengiz
fundatengiz@gmail.com, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD

Barış Önder Pamuk
barisonder.pamuk@ikc.edu.tr, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları,
Dönem 6 Koordinatörü

Mustafa Özmen
mustafa.ozmen@ikc.edu.tr, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları, Dekan
Yardımcısı

Giriş ve Amaç: Öğrencilerdeki değer yargıları, ilgi ve inançlar kariyer tercihlerini etkilemektedir.
Ayrıca mesleğe duyulan ilgi, kişisel özellikler, sosyoekonomik durum ve aile yönlendirmesi bu
tercihlerde etkili diğer faktörlerdir. Tıp fakültesi öğrencileri ne yazık ki 6. Yılın sonunda mezuniyet
sonrası eğitim için öngörülen Tıpta Uzmanlık Sınavına girmek ve uzmanlık alanı belirlemek
zorunluluğu hissetmektedirler. Hekimlerin gelecek planı yaparken doğru uzmanlık alanını
seçmeleri, kariyer tercihlerini doğru alan üzerinde yapmaları mesleki doyumu arttıracak, işini
severek yapmalarını sağlayacak ve dolaylı yoldan hasta hekim memnuniyetini sağlayacaktır.
İKÇÜ Tıp Fakültesi henüz mezun vermeye başlamış genç bir fakültedir. Genç meslektaşlarımızın
geleceği planlama üzerindeki kararsızlıkları, bu kararsızlığın stres faktörü olması fakültenin son
yılında öğrencilerimiz üzerindeki yükü arttırmaktadır. Öğrencilerimize yol gösterici olmak, stresle
baş etmelerini kolaylaştırmak ve farkındalık kazanarak daha doğru seçimler yapmalarını
sağlamak amacıyla kariyer günleri etkinliği düzenlenmiştir. Temel, cerrahi ve dahili bilimler
alanlarında akademisyen, uzman, asistan hekimler uzmanlık alanları ve çalışma koşulları ile ilgili
ayrıntılı bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. Öğrencilerimiz bilgi edinme, farkındalık kazanma ve
sorularına yanıt bulma şansı yakalamışlardır.
Yöntem: Bir tam gün süren etkinlik Dekanın açılış konuşması ve temel, cerrahi ve dahili bilimler
alanlarından deneyimli ve sevilen üç öğretim üyemizin panel yaparak alanları tanıtması ile
başlamıştır. Devamında altı oturumda çeşitli uzmanlık alanlarından, çeşitli uzmanlık eğitimi veren
kurumlardan ve değişik kariyer basamağında olan hekimlerden alanları ile ilgili bilgi vermeleri ve
öğrencilerin sorularını yanıtlamaları istenmiştir. Her oturumun sonunda ara verilip öğrenci ve
hekimlerin özel olarak paylaşımda bulunmalarına da fırsat tanınmıştır.
Bulgular: Bu etkinlik ile tıp fakültesi öğrencilerinin akranları ve mentorları olan hekimlerle bilgi
paylaşımı sağlanmıştır. Böylece öğrencilerin geleceklerini planlama aşamasında daha doğru
adımlar atabilmelerini sağlayacak bilgiye ulaşmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin bu etkinlik
sayesinde uzmanlık alanlarına farklı bakış açılarından bakabilmeleri sağlanmaktadır. Uzmanlık
eğitimi süreci, sonrası, çalışma alanları (kamu, özel vb.), işyükü, gelir durumu, yaşam boyu
öğrenme gerekliliği, çalışmalarını sürdürürken teknoloji ve alet gereksinimi gibi farklı alanlarda
bilgi edinmeleri sağlanmıştır.
Sonuç: Öğrencilerin uzmanlık alanları ile ilgili bilgi paylaşımı olumlu geribildirimler almıştır.
Öğrencilerin hastanede sürdürdükleri eğitim sırasında parça parça edindikleri bilgileri sistematize
etmeleri ve doğru kaynaktan edinmeleri sağlanmıştır. Ancak görülmüştür ki Tıp doktoru olarak
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mezun olan öğrencilerimiz uzmanlık dışı seçenekler (doktora, birinci basamak çalışmaları vb.)
hakkında yeterli bilgi sahibi değillerdir. Tıp doktoru olarak birinci, ikinci basamakta hizmet şartları,
farklı kurum ve kuruluşlarda çalışma olanakları hakkında bilgi sahibi olmaları için sonraki Kariyer
Günleri etkinliğinde farklı kariyer tercihi yapmış hekimlerimizin de davet edilerek öğrencilerimize
tanıştırılmaları hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Kariyer, gelecek planı, tıp eğitimi

113

Gençlik Merkezi ve Tıp Eğitimi
Burcu Kayhan Tetik
burcu.tetik@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Mustafa Canbolat
mustafa.canbolat@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD

Uygar Salman
uygar.salman@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Gençlik Birimi

Önder Uyanık
onder.uyanik@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Gençlik Birimi

Mahmut Durmuş
mahmut.durmus@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon
AD

Nigar Vardı
nigar.vardi@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD

Cengiz Yakıncı
cengiz.yakinci@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD
Giriş-Amaç: Tıp öğrencisinin ömrü boyunca sürecek eğitiminin temeli mezuniyet öncesi
dönemde atılmaktadır. Bu dönemde titizlikle seçilmiş iyi hekimlik uygulamaları, program geliştirme
çabaları, simüle hasta uygulamaları, probleme dayalı ölçme, tıp eğitiminin akreditasyonu, ölçme
değerlendirmenin yapılandırılmış ve objektif olması, tıbbi eğitim materyallerinin artırılması vb.
faaliyetler tıp eğitimini geliştirmek için çok değerlidir. Sağlıklı bir tıp eğitimi için sadece bunlar
yeterli mi? Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı; “Beden, akıl, ruh ve sosyal yönden bireysel, grup ve
toplumsal olarak tam iyilik hâli” olarak tanımlamıştır. Daha bütüncül bir bakış açısıyla tıp eğitimini
değerlendirdiğimizde, ne kadar çağdaş tıp eğitimi versek de sonuçta eğitimi alacak olan
öğrencinin tam sağlık hâlinde olması gerekmez mi? DSÖ’nün de belirtiği gibi kişinin hem biyolojik,
hem psikolojik hem de sosyal açıdan sağlıklı olması istenir. Bu çalışmada da tıp öğrencilerinin
biyopsikososyal durumlarını tespit edip bu konudaki eksiklikleri gidererek aldıkları eğitimin
verimini artırmak amaçlandı.
Yöntem: Çalışma İ. Ü. Tıp Fakültesi Gençlik Merkezi tarafından 302 dönem 1 öğrencisinde
yapıldı. Tüm öğrencilerin biyolojik durumunu değerlendirmek için her birinden 2 tüp venöz kan
örneği alınarak hemogram, D vitamin değerlerine bakıldı. Her bir öğrenciye “Psikolojik-Sosyal
Öğrenci Değerlendirme Formu” uygulandı. Bu form öğrencilerin kendisinde veya ailesinde her
hangi bir psikiyatrik hastalık varlığını, aylık gelir durumlarını, konaklama durumları gibi soruların
bulunduğu toplam 59 sorudan oluşmaktadır. Bu değerlendirme formundan alınan bilgilere göre
gereken öğrencilere MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Beck Depresyon Ölçeği,
Stroop, İz Sürme gibi ölçekler de uygulandı. Sosyoekonomik sorunu olan öğrencilerin
kendilerinden alınan izinle SOYBİS üzerinden aile ekonomik değerlendirmeleri yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan öğrencilerin 153’ü kız (%50,7) ve 149’ u erkek (%49,3) idi. Kızlarda
%7,3 erkeklerde%0,7 anemi oranları bulundu. D vitamin ortalamaları kızlarda 15,13 ng/ml,
erkeklerde 23,78 ng/ml bulundu. Gençlik Merkezinde her öğrenci için doldurulan değerlendirme
formları incelendi ve gerekli görülen 92 öğrenciyle toplam 498 görüşme gerçekleştirildi. Bunlardan
13 öğrenci psikiyatri polikliniğine yönlendirildi ve muayeneyi kabul eden 11 öğrencinin psikiyatrik
tedavisine başlandı. Ayrıca motivasyonel görüşmeler psikolog eşliğinde devam etti. Takiplerinde
okulu bırakma, başka bir üniversiteye geçme hatta intihar düşüncesi olan öğrencilerin kaygıları
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düzeldi ve üniversiteye daha rahat uyumları sağlandı. Tıp fakültesine yeni başlayan ve acil
konaklama ihtiyacı olan 12 öğrenciye bu imkân sağlandı. Ekonomik açıdan değerlendirme
sonucunda 48 öğrenciye burs verilerek yardımcı olundu. Sosyal açıdan da Kızılay ve UMKE’ nin
destek oldukları oryantasyon kamplarına 160 öğrenci katıldı. Sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında düzenledikleri 10 etkinliğe destek verildi. Yine sosyal yönlerini destekleyebilmek için
ders başarı sıralamalarına göre ilk 120 öğrenci sinemaya götürüldü.
Sonuç: Sonuç olarak, tıp eğitimi gibi ağır bir eğitimden geçen öğrencilerin, mezuniyet öncesi
eğitimlerini daha verimli geçirebilmeleri için biyopsikososyal bakış açısıyla da değerlendirilmesi
daha uygun olacaktır. Bizim önerimiz; tıp eğitimi anabilim dallarıyla Gençlik Merkezlerinin işbirliği
yapmaları, öğrencilerin biyopsikososyal sorunlarının daha çabuk fark edilmesine ve kısa sürede
çözüm bulunmasına yardımcı olacaktır. Sağlıklı tıp eğitimi için sağlıklı tıp öğrencisi gereklidir.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimi, gençlik merkezi, biyopsikososyal yaklaşım
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Göz Hastalıkları Staj Eğitim Programının
Uluslararası Standartlara Uygun Olarak Yeniden
Yapılandırılması*
Vildan Öztürk
vozturk@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD

Serdar Özdemir
drserdarozdemir@gmail.com, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD

Şule Ziyan
sziyan@yeditepe.edu.tr, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD

Amaç: Mezun olduklarında doğru ve uygun birinci basamak göz sağlığı hizmeti verebilmek üzere
temel bilgi ve becerileri edinebilmeleri için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (YÜTF) Dönem V
öğrencilerinin göz hastalıkları staj eğitim programının ve staj ölçme değerlendirmesinin
uluslararası standartlara uygun olarak yeniden yapılandırılması amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: YÜTF, Dönem V, Göz Hastalıkları Stajı Eğitim Programı, Ulusal Çekirdek Eğitim
Programı (UÇEP-2014) gözetilerek International Council of Ophthalmology (ICO) alt komitesinin
Kasım 2006 yılında yayınladığı “Principles and Guidelines of a Curriculum for Ophthalmic
Education of Medical Students” adlı çalışması çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Ölçme
değerlendirme yöntemleri YÜTF Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri önerileri doğrultusunda
yeniden yapılandırılmıştır. Yapılan değişiklikler Tıp Fakültesi Müfredat Kurulu tarafından
onaylanmıştır.
Sonuçlar: Üç haftalık göz hastalıkları staj süresindeki teorik ders saati temel düzey bilgilerin
hepsini kapsayacak şekilde 20 saat olarak düzenlenmiştir. Klinik beceriler ise ICO’nun
önerdiğinden bir eksik, iki fazla olarak toplam sekiz beceri olarak belirlenmiştir. Mevcut sözlü
sınava ek olarak Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OYKS) uygulanmaya başlanmıştır.
Geçme/kalma kararı yazılı sınav, yapılandırılmış sözlü sınav, OYKS, staj karnesi ve öğrenci
seminerleri üzerinden değerlendirilmiştir. Yeni eğitim programı öğretim yılı boyunca sorunsuz
sürdürülmüştür.
Tartışma: ICO’nun tıp öğrencilerine uluslararası standartta ve kanıta dayalı eğitim vermek üzere
önerdiği eğitim programının başarılı şekilde uygulanabilir olduğu görülmüştür. Bu yeni
yapılandırmanın dünyada görme bozukluğu ve körlüğü azaltmak üzere çalışacak ekibin bir
parçasını oluşturan birinci basamak hekimlerinin bilgi ve farkındalık düzeyinin artmasına katkısı
olacağına inanmaktayız.
Anahtar Kelimeler
ICO, göz hastalıkları stajı, UÇEP, objektif yapılandırılmış klinik sınav, beceri

*Bu çalışma 51. Ulusal Türk Oftalmoloji Derneği Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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Hekim Adaylarının “İyi Hekim” Algıları
Selcen Öncü
selcenoncu@hotmail.com, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Giriş: İnsanlığın varoluşu kadar eskilere dayandığı bilinen hekimlik gelişen dünya koşulları ile
birlikte farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1996 yılında tanımladığı
“Beş Yıldızlı Doktor” kavramı ile; hekimin hizmet sunucu, karar verici, iletişimci, toplum lideri,
yönetici özelliklerini ön plana çıkarırken, Amerika Birleşik Devletleri’nde tıp fakülteleri mezunları
için yeterlikleri belirleyen komitelerden Accreditation Council for Graduate Medical Education
(ACGME), hekimden beklenilen yeterlikleri; “hasta bakımı”, “tıbbi bilgi”, “uygulamaya dayalı
öğrenme ve gelişme”, “kişiler arası iletişim becerileri”, “profesyonalizm”, “sağlık sistemlerine
dayalı uygulama” başlıkları altında sıralamaktadır. Geleceğin hekimleri olabilmek adına ilk adımı
atarak Tıp Fakültesine başlamış olan öğrencilerin iyi hekimi nasıl nitelendirdikleri ve algıladıkları
tıbba olan ilgilerini ve öğrenmelerini etkilemektedir.
Amaç: Çalışmanın amacı tıp fakültesi eğitimine yeni başlamış olan öğrencilerin iyi bir hekimin
sahip olması gereken özelliklere ilişkin algılarını belirlemektir.
Yöntem: Çalışma nitel araştırma türündedir. Çalışmaya ADÜ Tıp Fakültesi 2017-2018 yılı 1. sınıf
öğrencileri dahil edilmiş ve Temel İletişim Becerileri dersi kapsamında öğrencilere “Sizce iyi bir
hekim hangi özelliklere sahip olmalıdır?” sorusu yöneltilerek, gönüllülük esasına dayalı olarak
konu ile ilgili görüşlerini bildirmeleri istenmiştir. Dokümanları eksiksiz olan öğrencilere ait görüşler
incelenmiş elde edilen 518 nitel veri, içerik analizleri yapılarak kendi aralarında gruplandırılmıştır.
Öğrencilerin iyi bir hekimin özelliklerini sıraladıkları maddeler sayı ve frekanslarına göre
düzenlenmiştir.
Bulgular: Çalışmaya; 87 (%55.06) kadın, 71 (%44.94) erkek toplam 158 öğrenci katılmıştır. İyi bir
hekimin sahip olması gereken özellikler arasında frekansı en yüksek olanlar sırasıyla; iletişimci
(iyi dinleyici, empatik yaklaşan, hastaya güler yüzle yaklaşan, vb.) n:85 (%53.80), bilgili (alanında
donanımlı, işinde bilgili, teşhis ve tedaviyi iyi uygulayan, teorik ve pratik bilgisi iyi olan)
n:55 (%34.80), sabırlı n:45 (%28.49), insancıl n:24 (%15.18), yardımsever n:22 (%13.92),
anlayışlı ve hoşgörülü n:21 (%13.29), sakin ve soğukkanlı n:21(%13.29), araştırmacı
(araştırmaya-öğrenmeye açık, yeni araştırmaları takip ederek kendini yenileyen, vb.) n: 19
(%12.02), dürüst n:18 (% 11.39), çalışkan n:17 (%10.75), saygılı n:17 (%10.75) olarak
belirtilmiştir.
Sonuç: Çalışmaya katılmış olan öğrencilerin büyük kısmının hekimin iyi bir iletişimci, alanında
donanımlı, bilgili bir hekim olması gerektiği algıları Beş Yıldızlı Doktor ve ACGME gibi farklı
meslek kuruluşlarının tanımları ile uyumludur. Öğrencilerin iyi hekimde olması gerektiğini
düşündüğü sabırlı, insancıl, yardımsever, anlayışlı, hoşgörülü, sakin, soğukkanlı, araştırmacı,
çalışkan, saygılı özelliklerin toplumsal beklentiler ve değerler ile paralellik göstermekte olduğu
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler
İyi hekim
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Hekimlerin Tıp Etiği ve Hekimlik Mesleği
Hakkında Algı ve Düşünceleri
Zerrin Gamsızkan
zgamsizkan@yahoo.com, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü

Mehmet Ali Sungur
malisungur@yahoo.com, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Bioistatistik Anabilim Dalı

Amaç: Sağlık eğitimi ve hizmeti tüm diğer disiplinler gibi gelişen teknoloji ve hizmet anlayışı ile
birlikte değişime uğramaktadır. Özünde felsefesi değişmeyen ama genişleyen kapsam ile
değişime uğrayan tıp etiği çeşitli kongrelerde sık tartışılmaktadır. Tıp eğitiminde; etik eğitiminin de
gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi gerekmektedir. Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız; son
tartışılan etik konular çerçevesinde hekimlerin tıp etiği konusunda bilgi düzeylerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Düzce ilinde çeşitli devlet ve özel sağlık kuruluşlarında görev
yapmakta olan uzman ve pratisyen hekimler ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde
görevli asistan hekimlerin tıp etiği konusundaki bilgi düzeylerinin tespit edilmesi amacı ile 34
sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmamıza 69 kadın ve 57 erkek hekim katılmıştır. Çalışmaya katılan hekimlerin 60’ı
(%47,6) pratisyen hekim olarak, 22’si (%17,5) uzman hekim olarak, 44’ü (%34,9) Düzce
Üniversitesinde uzmanlık eğitimi alan asistan doktor olarak çalışmaktadır. Hekimlerin 110’u
(%87,3) tıp fakültesini kendi iradesiyle isteyerek seçtiğini söylemiştir. 36 hekim (%28,6) tıp
fakültesine girdikten sonra seçtiği bölümle ilgili pişmanlık duyduğunu belirtmiştir. 42 (%42,4)
hekim Hipokrat yemininde eğitime katkı ve bilgi paylaşımı ile ilgili, 80 (%63,5) hekim
ise özerkliğe saygıya ait bir ifade olup olmadığını hatırlamadıklarını söylemiştir. Uzmanlık
öğrencisi ve uzman hekimler ile pratisyen hekimler arasında küretaj, ötenazi, organ nakli,
kanserli hasta bilgilendirmesi, Cinsiyete göre, değerlendirdiğimizde kadın ve erkek hekimler
arasında kanser tanısı alan hastalara hastalığını açıklama tercihi, küretaj uygulaması, ötenazi ve
organ nakli konusunda anlamlı bir görüş farklılığı bulunmamıştır. Aynı şekilde uzman olan ve
olmayan hekimler arasında etik konulara yaklaşımda anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
Hekimlerin verdikleri bilgiye göre etik konulu bir kitap ya da makale okuyup okumadıkları
sorulduğunda pratisyen hekimlerin uzman ve asistan hekimlerden anlamlı olarak daha çok
okudukları tespit edilmiştir.
Sonuç: Bilimsel bilginin birikimi, yapılan araştırmaların çeşitli kongre ve bilimsel ortamlarda
tartışılması ve bilimsel yayınlarda paylaşımı ile oluşmaktadır. Her meslek gibi hekimler de
akademik bilginin yanı sıra tıp etiği konusundaki gelişmeleri izlemesi ve bu konuda farkındalığının
arttırılması amaçlı daha fazla araştırma yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Tıp etiği, etik eğitimi, tıp eğitimi
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İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesinde Anlatısal Tıp
(Narrative Medicine) Uygulaması
Güler Bahadır
glrbhdr1@gmail.com, İstanbul Üniversitesi

Figen Bıyık
fb2442@columbia.edu, Serbest Çalışıyor

Zeynep Solakoğlu
zsolakoglu@gmail.com, İstanbul Üniversitesi

Ümit Mutlu
umitdmutlu@gmail.com, İstanbul Üniversitesi

Giriş: Anlatısal Tıp (Narrative Medicine) sağlık alanında yepyeni bir disiplin olup, hasta ve sağlık
çalışanlarının karmaşık ve eşsiz hastalık hikayelerini anlatmasına ve dinlemesine yardımcı olmak
amacı ile oluşturulmuştur. Anlatısal Tıp, sanat, sosyal ve beşeri bilimlerin tıp ile buluştuğu
disiplinler arası bir yaklaşımdır. Bu yeni disiplinin kurucusu, iç hastalıkları ve edebiyat alanında
akademik kariyere sahip olan Dr. Rita Charon’dır. Dr. Charon Anlatısal Tıp disiplinini, “Klinik
ortamda klinisyenin sahip olduğu anlatısal beceri ile hastayı tanıma, hastanın hikayesini
/anlatısını anlama ve yorumlama, böylece hastalık hikayeleri ile harekete geçme pratiği” olarak
tanımlamaktadır. Klinisyenler Anlatısal Tıp becerisi elde ederken, aynı zamanda “duygusal
dürüstlük” becerisi de elde etmektedirler. Anlatısal Tıp öğretirken katılımcılarırn yaratıcılıklarını
kullanmasının sağlanması önemli olup, sanat eserleri (şiir, hikaye, roman gibi edebiyat eserleri,
resim, fotoğraf, sinema, çizgi roman gibi görsel sanat eserleri ya da müzik eserleri ) araç olarak
seçilmektedir.
Tıp tarihinde Hipokrat zamanından beri, hikaye alma, hastayı dinleme, hastalık hikayesini
anlama, klinik becerilerin en önemlilerinden kabul edilmiş ve bu konudaki dersler tıp fakültesi
müfredatına dahil edilmiştir. Ancak çoğu zaman bu beceri, “tıbbi görüşme” şeklinde
sınırlandırılmıştır. Yani hastanın hastalık hikayesi, sadece belirtiler ve tıbbi geçmiş odaklı
alınmıştır. Tıp alanında insani yaklaşım önemi ortaya çıktıkça “Etkili İletişim Becerileri”, “Edebiyat
ve Tıp”, “Tıbbi Etik” gibi dersler de tıp fakültesi müfredatlarına girmiş, böylece hasta hikayelerine
tıbbi hikayenin ötesinde önem verilmeye başlanılmıştır.
İkibinli yılların başında New York Columbia Üniversitesi'nde Dr. Rita Charon ve meslektaşlarının
uygulamaları ile Anlatısal Tıp disiplini daha yapısal bir bütünlüğü olan bir disiplin haline gelmiştir
ve tıp fakültesi müfredatı dahil olmak üzere bir çok alanda yer almaya başlamıştır.
Anlatısal Tıp ile klinisyen, hasta hikayesini “donanımlı bir edebi eser/sanat eseri
okuyucusu/izleyicisi” becerisi ile dinleyebilmekte, sadece hastanın hikayesindeki verilerle
anamnez formlarındaki ya da hasta takip programlarındaki ilgili kutucukları işaretlemek amacında
olmanın çok ötesine geçebilmektedir. Anlatısal Tıp disiplini ile, hastanın hikayesinin nerede ve ne
zaman başladığı, nasıl deneyimlendiği, geriye ne kaldığı ve yansımaları, hangi bakış açısı ile ve
nasıl anlatıldığı, anlatan ve dinleyicinin (sağlık çalışanı) anlatıyı nasıl birlikte yapılandırdığı,
dahası bu karşılıklı etkileşimin dinamiğinin nasıl gerçekleştiği ve etkileşim formunun nasıl
oluştuğu incelenebilmektedir.
Yöntem ve Bulgular: Anlatısal Tıp, Türkiye’de ilk kez İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi’nde uygulanan bir proje ile gündeme gelmiştir. Bu proje, New York Columbia
Üniversitesi fellowship projesi olarak, Narrative Medicine alanında bilim master derecesi olan
proje sahibi Dr. Figen BIYIK tarafından oluşturulmuştur ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
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Kasım 2017’de düzenlenen bir seri çalıştay ile, yirmi üç öğretim üyesinin katılımları ile
deneyimlenmeye başlanmıştır. Proje, biri sabah, biri öğleden sonra olmak üzere iki grup ile
gerçekleştirilmiştir. Her iki grup ile beş adet, haftada bir, doksanar dakikalık Anlatısal Tıp
çalıştayları yapılmıştır. Proje bitiminde iki grup bir araya gelerek bir beyin fırtınası toplantısında
hem projenin değerlendirilmesi yapılmış, hem de bu yeni disiplin için Türkçe’de en uygun isim
önerilerinden “Anlatısal Tıp” ismi seçilmiştir. Projenin başarılı bir çıktısı olarak, Anlatısal Tıp 2018
bahar döneminde seçmeli ders olarak 3. Sınıf öğrencileri için tıp fakültesi müfredatına girmiş olup,
Türkiye’de ilk kez olarak şu anda İstanbul Tıp Fakültesi’nde on beş kişilik bir öğrenci grubuna
deneyimletilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Anlatısal tıp, narrative medicine, İstanbul Tıp Fakültesi
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İnsan Kemik Seti: Tıp Eğitiminde Önemli Bir
Araç
Mehmet Asım Özer
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dijital Görüntüleme ve 3D Modelleme
Laboratuvarı

Figen Govsa
fgovsa@yahoo.com, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dijital Görüntüleme ve
3D Modelleme Laboratuvarı
Aslı Beril Karakaş
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dijital Görüntüleme ve 3D Modelleme
Laboratuvar

Giriş: Anatomi eğitimini etkin bir şekilde verebilmek için öğrencilerimizin aktarılan bilgiyi üç
boyutlu olarak hafızalarına yerleştirmelerini çaba harcarız. Öğrenen kişinin en büyük sorunlardan
biri kitap ya da atlaslarda gördüğü iki boyutlu resimleri zihninde üç boyutlu yapı haline
getirememeleri ve yapıların birbiri ile ilişkisini kavrayamamalarıdır. Bu yüzden başta kadavra
olmak üzere kemik ve maketler gibi araçlara de ihtiyaç duymaktadır.
Amaç: Öğrencilerimizin sadece pratik salonlarında değil farklı çalışma ortamlarında orijinaline
benzer kemik yapılarıyla istediği kadar tekrar yaparak çalışmaları arzu edilen bir durumdur.
Yurtdışından yüksek maliyetle alınan modeller her öğrenci için geçerli bir eğitim aracı
olamamıştır. Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri fakülteleri lisans, yüksek
lisans ve uzmanlık öğrencileri için Anatomi eğitiminde kullanılmak üzere İnsan Kemik
Seti oluşturulmasıdır.
Yöntem: Derslerde en çok kullanılan 20 kemik örneği 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamından
plastik modelleri yapıldı. 20 kemikten oluşan bir set hazırlanması planlandı. Kemik seti kokusuz,
boya içermeyen, cilde zarar vermeyen ve insan sağlığı açısından zararlı olmayan maddelerden
yapıldı. Bu kemik modeller yıkanabilir ve kırılmaz özelliktedir.
Bulgular: Kemiklerin geometrileri orijinallerine benzer özellikteydi. Kemiklerdeki eklem yüzleri,
kasların ve ligamentlerin yapışma noktaları, arter ve venlerin oluşturduğu oluklar, delik ve
kanalların sayısı yapısı ve bunların çapları kolaylıkla izlenebilmiştir. 3D yazılım teknolojisi
kullanılarak bir kemik seti oluşturuldu. Uygun bir ambalaj sağlanarak örneklerin düzenli kullanıma
uygun hale getirildi.
Sonuç: 3D yazılım teknolojisini kullanarak inovatif bir eğitim aracı oluşturulmuştur. Genellikle
eksik parçalı, bütünlüğü bozulmuş, hasar görmüş kemikler yerine konturları düzgün, yapıları rahat
seçilen kemik örnekler modellenmiştir. Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri
fakülteleri lisans, yüksek lisans ve uzmanlık öğrencileri için Anatomi eğitiminde kullanılmak üzere
İnsan Kemik Seti sınıf, laboratuvar ve ev ortamında öğrencilerin kolaylıkla çalışabileceği bir eğitim
aracıdır.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimi, anatomi, 3D yazılım teknolojisi
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İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf
ve 2.sınıf Entegre Eğitim Müfredatının
Değerlendirilmesi
Osman Ata Uysal
uysal.ata@gmail.com, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü , Tıp
Eğitimi AD
Orhan Canbolat
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mehmet Yakup Tuna
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi
Özgün Enver
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ayhan Bilir
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi
Zeynep Çiğdem Kayacan
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ahmet Erözenci
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: İstanbul Aydın Üniversitesi ( İAÜ ) Tıp Fakültesi 2016-2017 eğitim yılında Türkçe eğitime
başlamıştır. İAÜ Tıp Fakültesi’nde Entegre Tıp Eğitimi müfredatı , Bologna Kriterleri çerçevesinde
AKTS standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir ve eğitim-öğretim, sınıf geçme kuralına göre
yapılmaktadır. İAÜ Tıp Fakültesi’nde 1. sınıf ve 2.sınıfta Temel Tıp Bilimleri Bölümü’nün
Anabilim Dalları tarafından Temel Tıp Bilimleri dersleri ve Tıbbi Beceriler dersleri olarak
verilmektedir.
Amaç: İAÜ Tıp Fakültesi’nde uygulanmaya başlanan Entegre Tıp Eğitimi modelinin 1. sınıftaki ve
2. sınıftaki uygulamasının, benzer eğitim uygulayan ve Ulusal Akreditasyon verilmiş olan bazı Tıp
Fakülteleri ile karşılaştırmaktır.
Yöntem: TEPDAD tarafından Ulusal Akreditasyon verilen ve Türkçe Entegre Tıp Eğitimi yapan
Tıp Fakülteleri’nden , internetten güncel eğitim müfredatı verilerine ulaşılabilen İstanbul
Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , İÜ İstanbul Tıp F , Gazi Üniversitesi ( GÜ ) Tıp
Fakültesi, Başkent Üniversitesi ( BÜ ) Tıp Fakültesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp
Fakültesi için 1. sınıf ve 2. sınıftaki ders saatleri değerlendirmeye alınmıştır. Bu değerlendirmede
bahsi geçen beş Tıp Fakültesi ‘ nde 1. sınıf ve 2. sınıfta eğitim veren her bir Anabilim
Dalı’nın ders saatleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu beş Tıp Fakültesi ‘nin Eğitim-Öğretim – Sınav
Yönetmelik’lerine internetteki Resmi Gazete’den erişilerek sınıf geçme yöntemleri incelenmiştir.
Bulgular: Değerlendirmeye alınan toplam beş Tıp F’ de 1. sınıf ve 2. sınıfta eğitim veren
Anabilim Dalları’nın ders saatleri dağılımı tablo ve grafiklerle verilmiştir.
Sonuç: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf ve 2. sınıf entegre eğitim müfredatının,
TEPDAD tarafından akreditasyon verilen ve eğitim bilgilerine internetten ulaşılabilen dört Tıp
Fakültesi’nin Entegre Tıp Eğitimi müfredatlarından farklılıkları aşağıda sıralanmıştır :
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Aynı isimli Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları’nın eğitim müfredatları sınıflara göre
farklılık göstermektedir . Anabilim Dalları’nın bazılarınındersleri sadece 1. sınıfta ,
bazılarının dersleri sadece 2. sınıf ta yer alırken bazılarının dersleri hem 1. sınıfta ve hem
de 2. sınıfta verilmektedir.
Aynı isimli Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları’nın müfredatlarının toplam ders
saatleri ve bunların 1. sınıftaki ve 2. sınıftaki Ders Kurulu ( komite ) dağılımları farklıdır.
Aynı üniversitenin ( İÜ ) iki ayrı Tıp Fakültesi’nde 1. sınıfta ve 2. sınıfta yer alan aynı isimli
Anabilim Dalları’nın toplam ders saatleri ile bunların Sınıf 1 ve Sınıf 2 dağılımları da farklıdır.
Değerlendirmeye alınan beş Tıp Fakültesi’nde geçme kuralları da farklıdır ; aynı üniversite (
İÜ ) yapılanmasındaki iki Tıp Fakültesi’nde yarıyıl geçme kuralı, incelemeye alınan diğer üç
Tıp Fakültesi’nde ise sınıf geçme kuralı uygulanmaktadır.

Yaptığımız değerlendirmeye göre, Türkçe eğitim yapan Tıp Fakültelerinde tıp eğitiminin
standartlaştırılması için geliştirilmiş olan UÇEP ( Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ) kapsamında,
Temel Tıp Bilimleri Çekirdek Eğitim programının da ortaklaşa geliştirilmesinin, Tıp Fakülteleri’nde
eğitimin standart hale getirilmesine katkıda bulunacağı kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Entegre tıp eğitimi, tıp eğitimi, ulusal çekirdek eğitim programı , UÇEP
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İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinde
1.sınıf ve 2.sınıf Entegre Tıp Eğitiminin
Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi
Osman Ata Uysal
uysal.ata@gmail.com, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD
Bade Özdemir
TURKMSIC İstanbul Aydın Tıp Öğrencileri Birliği Tıp Eğitimi Çalışma Kolu
Burak Küka
TURKMSIC İstanbul Aydın Tıp Öğrencileri Birliği Tıp Eğitimi Çalışma Kolu

Giriş: İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tıp Fakültesi’nde Türkçe eğitime 2 yıl önce başlanmıştır.
Entegre tıp eğitimi uygulamak için oluşturulan müfredata göre İAÜ Tıp Fakültesi’nde 1. sınıf’ta ve
2. sınıf’ta Temel Tıp Bilimleri dersleri ve Tıbbi Beceriler dersleri verilmektedir.
Amaç: İAÜ Tıp Fakültesi’nde 1. sınıfta ve 2. sınıfta uygulanmakta olan Entegre Tıp Eğitimi, 1.
sınıf ve 2. sınıf öğrencileri tarafından anket ile değerlendirilmiştir.
Yöntem: TURKMSIC İstanbul Aydın Tıp Öğrencileri Birliği tarafından hazırlanan ve uygulanan
anket, 1. Sınıftaki 86 öğrenciden 60 öğrencinin ve 2. sınıftaki 56 öğrenciden 47 öğrencinin
katılımıyla yapılmıştır.
Ankette, 1. sınıfta ve 2. sınıfta eğitim veren her bir Anabilim Dalı’na , 4 ayrı kritere göre 1 ile 5
puan arasında puan verilmiştir. Bildiri konusu olarak Anabilim Dalları’nın değerlendirilmesi için ,
her bir Anabilim Dalı’na rastgele bir sıra numarası verilmiş ve sonuçlar bu şekilde Anabilim Dalı
ismi belirtilmeden sunulmuştur.
Bulgular: İAÜ Tıp Fakültesi’nde 2 yıldır uygulanmakta olan Entegre Tıp Eğitimi müfredatı , 1.
sınıf ve 2. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun katıldığı ankette 5 puan üzerinden 1.sınıf için 3,92
puan ortalaması ve 2. Sınıf için 4,11 puan ortalaması ile değerlendirilmiştir. Bulgular grafikler ve
tablolar ile ve Anabilim Dalları’na rastgele sıra numarası verilerek Anabilim Dalı isimi belirtilmeden
sunulmuştur.
Sonuç: İAÜ Tıp Fakültesi’nde 2 yıldır uygulanmakta olan Entegre Tıp Eğitimi programı, 4 ayrı
kritere göre yapılan ankette , öğrencilerin çoğunluğu tarafından başarılı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler
Entegre tıp eğitimi, entegre tıp eğitimi anketi, entegre tıp eğitimi öğrenci anketi
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İstanbul Tıp Fakültesi Simüle Hasta Laboratuvarı
Uygulamalarında Hasta Seçimi ve Eğitim
Deneyimi (2008-2018)
Nilüfer Alçalar
niluferalcalar@gmail.com, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Hacer Nalbant
hnalbant@istanbul.edu.tr, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD

Güler Bahadır
gulerbah@gmail.com, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Zeynep Solakoğlu
zaydin@istanbul.edu.tr, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD
Giriş: İstanbul Tıp Fakültesi Simüle Hasta (SH) Laboratuvarı 2008 yılında kurulmuştur. Bu
çalışmanın amacı, uygulamanın en önemli basamaklarından biri olan simüle hasta seçim ve
eğitim sürecine ilişkin deneyimlerimizin paylaşılmasıdır.
Yöntem: 2008-2009 öğretim yılında Dönem 2 öğrencileri için anamnez alma ve iletişim becerileri
ile başlayan uygulamalar, 2014-2015 öğrenim döneminde Dönem 3 için Fizik Muayene
Uygulamasının eklenmesiyle devam etmektedir.
Bulgular: Eğitim faaliyetlerinin verimli biçimde yürütülebilmesi için önemli bileşenlerden biri
simüle hastaların niteliğidir. Simüle hastaların bulunması, görüşmelerin yapılması ve eğitimler
sonucunda gerekli becerilere sahip olanların uygulamada görev alması son derece önemlidir.
Uygulama sırasında simüle hastadan rolünü oynaması, öğrencinin davranışını gözlemesi,
görüşmenin tümünü hatırlayarak kontrol listesi üzerinde değerlendirmesi ve öğrenciye kurallarına
uygun geribildirim vermesi beklenmektedir.
SH seçim ve eğitimi uygulamayı yürüten öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır. Başvuru
formları üzerinden ilk değerlendirme yapılarak uygun görülen adaylar yüz yüze görüşme için
çağrılmaktadır. Eğitmenlerden oluşan 3 kişilik ekip yeni başvuruları değerlendirerek adaylarla yüz
yüze görüşme yapmaktadır. Adaylar, görüşme sırasında sergiledikleri sözlü ve sözsüz iletişim
becerileri yanında dinleme ve empati becerilerine göre değerlendirilmektedir. Bu görüşmede
oybirliği ile seçilen adaylar simüle hasta eğitimlerine alınmaktadır.
Simüle hastaların eğitimi beş aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar şöyle sıralanabilir: (1)
Başlangıç eğitimi, (2) Uygulama tanıtımı ve senaryo çalışması, (3) Deneme çekimi, (4) Hastanın
gerçek görüntüleri üzerinden geri bildirim verme ve (5) Hatırlatma eğitimleri. Deneyimlerimiz
göstermiştir ki eğitim sürecinde en yoğun çalışılması gereken konu geribildirim eğitimidir.
Simüle hastaları değerlendirmek için öğrencilerden ve öğretim üyelerinden geri bildirim alınmakta,
hastaların performans değerlendirmesi istenmektedir. Bu geri bildirimler ve performans
değerlendirmesi de eğitmenler tarafından hasta eğitimlerinde kullanılmaktadır. Sekiz kişi (7 K/1 E)
ile başladığımız SH uygulamalarında, on yıllık süreç içinde ayrılan ve yeni katılan simüle hastalar
olmuştur. Hasta performans değerlendirmesinin yanı sıra grup içi dinamikler ve yaşamlarındaki
değişiklikleri görevlerinden ayrılmalarında etkili olmuştur. Son eğitim döneminde 16 SH ile
uygulamalar yapılmıştır.
Sonuç: Özetle, öğrencilere klinik ve iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlayan SH
Laboratuvarı uygulamaları İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitiminin hem ulusal hem de
uluslararası standartlara ulaşmasında önemli bir etkendir. İlerleyen yıllarda simüle hastaların hem
nitel hem nicel yönden arttırarak SH uygulamalarının hastaya ya da yakınlarına kötü haber
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verme, zor hastayla baş etme gibi durumlardaki iletişimi de içerecek şekilde genişletilmesi
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler
Simüle hasta, simüle hasta eğitimi, öykü alma
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İTF 190. Dönem Bilgi ve Bilmek Hakkında
Programı
Yeşim Altıntepe
yesim.altintepe@gmail.com, İTF Tıp Eğitimi AD

Zeynep Solakoğlu
zsolakoglu@gmail.com, İTF Tıp Eğitimi AD

Nergis Erdoğan
drnergis@yahoo.com, İTF Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji AD
Giriş: Hekimlik, sürekli kendini değiştiren, geliştiren, yenileyen diğer bir deyişle yaşayan bir
disiplindir. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte bilginin üretimi hızlanmış, niceliği artmış,
bilginin niteliğine ilişkin eleştirel yaklaşım gerekliliği kaçınılmaz olmuştur.
Bu gelişmelerin
yarattığı gereksinimler çerçevesinde, İTF de 2017 de kanıta dayalı tıp alanında yeni bir dikey
koridor planlanması için çalışmalara başlanmıştır.
Yöntem ve Bulgular: Beş yıllık bir dönemi kapsayan yeni bir eğitim süreci planlanmış,
öğrencilerin ilk üç dönemde bilgiyi irdeleme ve bilimsel okur yazarlık becerisi kazanması, 4. ve 5.
dönemlerde ise bilgi üretebilmesi hedeflenmiştir. Bu programın başlangıç uygulaması
olarak, 2017-18 öğrenim yılında İTF 190. Dönemi için “Bilgi ve Bilmek Hakkında” başlığı ile yeni
bir içerik müfredatta yer almıştır. Programın kapsamı 5 aylık bir ön çalışma ile geliştirilmiştir. 400
kişilik İTF 190. Dönem öğrencileri ikiye bölünmüş, iki kez yinelenen dört tam günlük zorunlu ve
tüm sınıfı kapsayan program, anfide büyük grup için etkileşimli eğitim tekniklerine de yer
verilerek, üç ana temada uygulanmıştır:
a. Epistemoloji, bilginin tanımı, kaynağı, sınırları, değeri, olanaklılığı
b. Bilgi teorisi ve akıl yürütme hataları, safsatalar
c. Yarının tıbbı, mekatronik, kök hücre, nanorobotlar, veri tabanları
Her gün sonunda yapılan anketlerle, her bir oturumun ve bir bütün olarak programın geri
bildirimleri alınmıştır. Program 1. Dönem dikey koridoru içinde ölçme değerlendirmeye
katılmış; devam, üç ara ödev ve bir final ödevi ile değerlendirilmiştir. Final ödevinde öğrencilerin
program içeriğini dikkate alarak 21. Yüzyılda görev yapacak bir hekim olarak kendi öğrenme
programlarını çizmeleri istenmiştir. Ödevler programı geliştiren ve yürüten öğretim üyeleri
tarafından bir ölçek kullanılarak değerlendirilmiştir.
Final ödevlerinin değerlendirilmesi sonucu, derslere katılan öğrencilerin programın
hedeflediği ufku kazandıkları saptanmıştır. Bu ödevlerde öğrenciler, yabancı bir dili öğrenme,
iletişim ve empati alanında kendini geliştirme, sosyoloji ve felsefe gibi insan bilimlerine yönelme
ve teknolojik yenilikleri izleme, yazılım öğrenme gereksinimlerine dönük öğrenme programları
oluşturmuşlardır. Anketler ve yüzyüze yapılan görüşmeler programın öğrencilerde olumlu
yansıdığını göstermiştir.
Sonuç: Tanı ve tedavi süreçlerinin yüksek bir ivmeyle teknolojikleştiği ve dijitalleştiği çağımızda,
geleceğin hekimliğini üstlenecek insan gücüne insani bir bakış açısı ile birlikte bilgiye eleştirel
yaklaşabilme becerisi kazandırmayı, kendi öğrenme sorumluluklarını hissettirmeyi hedefleyen
programın, olumlu bir başlangıç olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır. Programın
daha etkileşimli biçimde, yarının tıbbı alanının zenginleştirilerek sürmesine karar verilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Epistemoloji, yarının tıbbı, bilgi kuramı, tıp eğitimi
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Temel Ölçme ve
Değerlendirme Kursu
Funda İfakat Tengiz
fundatengiz@gmail.com, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Selcen Öncü
selcenoncu@gmail.com, ADÜTF Tıp Eğitimi AD

Nilüfer Demiral Yılmaz
nilufer.demiral@gmail.com, EÜTF Tıp Eğitimi AD

Esin Ergönül
kulacesin@gmail.com, DEÜTF Tıp Eğitimi AD
Giriş ve Amaç: Yükseköğrenimde öğretim elemanlarının ölçme-değerlendirme eğitimleri almış
olması, sınavların geçerlilik ve güvenirliğini arttırabilmektedir. Bu amaçla İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi’nde, sürekli mesleksel gelişim kapsamında, düzenli ölçme-değerlendirme kurslarının
yapılması planlanmıştır. Kursların sürekliliğini sağlamak için bu eğitimlerin üniversitenin İstatistik,
Danışmanlık, Ölçme, Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSMER) tarafından
verilmesine, tüm üniversite öğretim elemanlarını kapsayacak şekilde organize edilmesine karar
verilmiştir.
Yöntem: Temel Ölçme-değerlendirme kursunun planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
için İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi
görevlendirilmiştir. Kursun yapılacağı tarihler elektronik ortamda öğretim elemanları ile
paylaşılmış kursa katılmak isteyen öğretim üyeleri kendilerine uygun tarihi belirterek çevrimiçi
başvuruda bulunmuştur. Üç ayrı tarihte Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu’nda
gerçekleşen kurslar, farklı Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda görev yapan dört öğretim üyesi ile
yürütülmüş ve kurslara İKÇÜ’da görevli 63 öğretim elemanı katılmıştır.
Kurs, ADDIE (analysis, design, development, implementation, evaluation) model yaklaşımı ile
tasarlanmıştır. Bu öğretim tasarımının ilk aşaması olan analiz basamağında anket aracılığıyla
katılımcıların eğitim gereksinimleri belirlenmiştir. Tasarım olarak adlandırılan ikinci basamakta
öğretimin amaçları yazılmış, içerik seçimi ve düzenlemesi yapılmış ve öğretme-öğrenme
sürecinde kullanılacak yöntem-teknik ve stratejilere (küçük grup çalışması, etkileşimli elektronik
ortam) karar verilmiştir. Geliştirme basamağında eğitici kılavuzları, katılımcı materyalleri
üretilmiştir. Uygulama basamağında eğitim ortamına ilişkin hazırlıklar yapılmış ve eğiticilerin
standardizasyonu sağlanmıştır. Değerlendirme basamağında taslağı geliştirilen öğretim
sisteminin işlerliği test (katılımcılara uygulanan ön ve son test, kursa ilişkin 5’li Likert ile
ölçeklenen değerlendirme anketi) edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların kısa dönem bilgi düzeyi değişimini ölçmek amacıyla uygulanan ön ve son
testten elde edilen verilere göre, kısa süreli bilgi düzeyinde anlamlı değişiklik izlenmiştir (p<0.05)
(Doğru yanıt oranları sırasıyla % 36,84 - % 78,62). Katılımcıların kurs değerlendirme anketinde
yer alan başlıklara verdikleri yanıtların puan ortalamaları; Eğitimin amacı 4,38(0,50), Beklentiler
4,30( 0,63), Eğitim materyalleri 4,69(0,63), Eğiticiler ile etkileşim 5,00, Organizasyon 4,76(0,43),
Zaman yönetimi 4,69(0,48), Eğitimin etkinliği 4,46(0,51) olarak sıralanmıştır.
Sonuç: Kursun değerlendirmesi sonucunda hedeflerine ulaştığı görülmektedir. İlerleyen
zamanlarda, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ölçme-değerlendirme eğitimleri için gönüllü öğretim
elemanlarından oluşan bir eğitici ekibinin oluşturulması planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Sürekli mesleksel gelişim, eğitici gelişimi, program değerlendirme
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İntörn Seminerleri
Gülseren Pamuk
drgulpmk@gmail.com, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD

Funda İfakat Tengiz
fundatengiz@gmail.com, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD

Mustafa Özmen
mustafa.ozmen@ikc.edu.tr, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İÇ Hastalıkları AD,
Dekan Yardımcısı
Giriş ve Amaç: Dönem 6 (İntörnlük) tıp öğrencilerinin eğitim öğretim dönemleri boyunca
edindikleri bilgi, beceri, tutum ve deneyimi iş üzerinde, gerçek çalışma koşullarında kısıtlı
sorumluluk alarak uygulama yaptıkları bir süreçtir. İntörnlük döneminin sona ermesiyle yani
mezuniyet ile birlikte, hekim sıfatıyla hasta sorumluluğu tek başına üstlenilmeye başlanır. Bu
sorumluluğu yükleneceği bilincinde olan intörn geleceğe yönelik kaygı ve anksiyete duyabilir.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 Koordinatörlüğü öğrencilerden aldığı
geribildirimler doğrultusunda bu kaygıyı farketmiş ve azaltılmasına yardımcı olacak
organizasyonlar düzenleme kararı almıştır. Bu organizasyonlardan biri olan “İntörn
Seminerleri”nin amacı intörnler üzerindeki bu anksiyeteyi azaltmaya çalışmak ve sık karşılaşılan
hastalık /durum/ semptomlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunmaktır.
Yöntem: Dönem 6 intörn öğrencilerimizin sözlü olarak yapmış oldukları bildirim doğrultusunda
“intörn seminerleri” etkinliği programa alınmıştır. 15 günde bir Cuma günleri 13.30-16.00 saatleri
arasında interaktif tartışma yöntemiyle yürütülmesi planlanmıştır. Birinci basamakta sık
karşılaşılan hastalık / durum / semptomlar konuları belirlenmiş ve ilgili disiplinlerin bu konu
başlıklarında olgu sunumları hazırlamaları ve birinci basamak hekimi sorumluluğunda yapılması
gerekenler üzerinden öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyini arttıracak interaktif tartışma yürütmeleri
istenmiştir. Dönem 6 öğrencilerinden eğitim etkinliğine katılmadan önce ön bilgilerini gözden
geçirmeleri, varsa eksik yönlerini tespit ederek konuyla ilgili sormak istedikleri sorular
oluşturmaları istenmiştir. Her etkinlik sonrasında intörnlerden sözlü geribildirim alınarak yapılacak
içerik analizi ile programda iyileştirme yapılması ve eksiklerin tamamlanması amaçlanmaktadır.
Bulgular: Etkinlikler planlanan gün ve zaman dilimi aralığında İzmir Atatürk Eğitim Araştırma
Hastanesi dersliklerinde öğretim üyesi ve dönem 6 öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmeye
devam etmektedir. Etkinlik olgu üzerinden hastalık / durum / semptom ile ilgili beyin fırtınası, soru
cevap, tartışma, algoritma oluşturma gibi yöntemlerle gerçekleştirilmekte, öğrencilerin aktif
katılımı sağlanmaktadır. Son etkinliğin dönem 6’nın son haftasında gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır. İntörnler etkinlik sonrasında yapılan sözlü geribildirimlerde; birkaç ay gibi kısa
bir süre sonra hasta sorumluluğunu tek başına üstlenecek olmanın anksiyete sebebi olduğunu,
bu etkinlik sayesinde hastalıkları irdeleme şansı bulduklarını, hasta yönetimi konularında bilgi
sahibi olduklarını ve sık görülen bu durumlara karşı reçete yazma becerisi etkinliği ile hissettikleri
gerginliğin azaldığını ve özgüvenlerinin arttığını belirtmektedirler.
Sonuç: Dönem 6 koordinatörlüğü organizasyonu olan intörn seminerleri etkinliğinin geliştirilerek
devam ettirilmesinin intörn hekimlerin hekimlik pratiğine hazırlanmalarında yararlı olduğu
düşünülmektedir. Yeni başlayacak dönem 6 grubu için haftalık seminer takvimi oluşturularak
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Yaşam boyu öğrenme, intörn eğitimi, interaktif eğitim
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğrencileri Akademik Danışmanlık Modeli
Funda İfakat Tengiz
fundatengiz@gmail.com, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD

Mustafa Özmen
mustafa.ozmen@ikc.edu.tr, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD,
Dekan Yardımcısı
Giriş ve Amaç: Tıp eğitiminde ve hekimlik mesleğinde usta çırak ilişkisinin rolü, rol model olmak
yadsınamaz bir eğitim yöntemidir. Tıp fakültesi öğrencilerinin altı yıllık eğitimleri boyunca
akademik, sosyal ve kültürel anlamda kendilerine rol model olacak bir danışmanları olması
gelişimleri açısından önemlidir. Tıp fakültesi mezunundan beklediğimiz yetkinliklerin; danışmanlar
aracılığıyla öğrencilere aktarımı, iyi hekimlik yolunda öğrencileri desteklemek ve yaşam boyu
öğrenme alışkanlığı kazandırmaya çalışmak amaçlanmaktadır. Yüksek öğrenim kurumu da
danışmanlık sistemini desteklemekte ve öğretim üyelerinin öğrencilere her konuda yol gösterici
olmasını yönetmelik ve yönergelerle duyurmaktadır.
Yöntem: Öğrencilerimizin gereksinimleri, yönetmeliklerimizin gereği olarak İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Tıp Fakültesinde akademik danışmanlık sistemi 2017-18 yılında yeniden gözden
geçirilerek revize edildi. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) üzerinden her öğretim üyesine
her dönemden öğrenci olacak şekilde danışman-öğrenci eşleşmesi yapıldı. Takip eden
dönemlerde yeni kayıtlanacak öğrencilerin sistem tarafından otomatik öğrenci-öğretim üyesi
eşlemesi yapması sağlandı. Danışmanların elektronik ortamda öğrencilere e-posta ile
ulaşabilmesi ve öğrenci bilgilerine ulaşımı sağlandı. Her yarıyıl en az bir kez olmak üzere
danışman- öğrenci toplantısı düzenlenmesi ve belgelenmesi gerekliliği duyuruldu. Böylece
öğrenci öğretim üyesinin etkileşimi ve paylaşımı sağlanmaya çalışıldı.
Bulgular: Tıp Fakültesi 130 öğretim üyesi, mevcut 856 öğrenci ile eşleştirilmiş ve öğretim üyesi
başına 6-7 öğrenci tanımlanmıştır. Dönem boyunca öğretim üyeleri öğrencilerle en az iki toplantı
organize etmişlerdir. Öğretim üye ve öğrencilerimiz UBYS yoluyla; e-posta gönderimi,
mesajlaşma ve duyuru paneli gibi yolaklar sayesinde birbirleriyle kolayca iletişim kurabilmişlerdir.
Öğrencilerimizin tüm dersleri için başarımlarını içeren transkriptleri, ölçme değerlendirme sonucu
aldığı notları, ders hedeflerine ulaşma durumu üniversitemiz yazılımı olan UBYS üzerinden
öğretim üye ve öğrencimizin dilediği zaman ulaşımına olanak tanımaktadır. Dileyen öğretim
üyeleri öğrencilere akademik danışmanlık yanı sıra sosyal ve kültürel danışmanlık verme olanağı
bulmaktadır. Danışman öğretim üyeleri danışmanı olduğu öğrencilerin başarı durumlarını takip
ederek yapıcı geribildirimlerde bulunup, gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar. Öğrencilerin gelen epostalara yanıt vermemesi toplantı için buluşma sorunu oluşturmaktadır. Sorunun giderilmesi için
alternatif (telefon, sms, whatsupp vb) iletişim yolları kullanılması düşünülmektedir.
Sonuç: Öğrenci öğretim üyesi etkileşimi danışmanlık modeli ile sağlanması öğrencilerin usta
çırak ilişkisi ile eğitim ortamına ve sosyal koşullara uyum sağlamalarına yardım etmektedir. Ayrıca
iyi bir hekim olma yolunda akademik gelişimlerini desteklemek ve yaşam boyu öğrenme
alışkanlığını kazandırmayı amaçlamaktadır. Danışmanların sistem üzerinden öğrencilerin
başarımlarının takibini yaparak, öğrencilere geribildirim verilebilmesi sağlanmıştır. Eğitim öğretim
faaliyetleri sırasında eğitim programına bazı etkinlik, ödev, proje çalışmalarının danışmanlar ile
birlikte yürütülmesi ve bu faaliyetler sırasında öğrencilere yardımcı olarak rol model olmaları
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler
Danışmanlık, tıp eğitimi, elektronik takip sistemi
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Jigsaw IV Tekniğinin Tıp Tarihi Öğretiminde
Uygulanması ve Öğrenci Başarısına Etkisi
Rahman Yavuz
rahman.yavuz@omu.edu.tr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş ve Amaç: İşbirliğine dayalı öğrenme (İDÖ), öğrenme hedeflerinin gerçekleştirilmesi için
öğrenenlerin birbirlerinin öğrenmelerine yardım etmesi amacıyla küçük gruplar halinde birlikte
çalıştığı bir öğrenme sürecidir. İDÖ teknikleri ayrılıp birleşme tekniği (Jigsaw I-II-III-IV), takımoyun-turnuva, birleştirilmiş işbirlikli okuma ve kompozisyon, takım destekli bireyselleştirme,
öğrenci takımları-başarı bölümleri ve öğrenci takım öğrenmesidir. Bu çalışmanın amacı Jigsaw IV
tekniğinin tıp tarihi öğretiminde nasıl uygulandığı ve öğrenci başarısı üzerine olan etkisinin
paylaşılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmaya Tıpta İnsan Bilimleri bloğuna katılan 42 öğrencinin tamamı dahil
edilmiş, demografik bilgilerin elde edildiği veri formu kullanılmıştır. Uzman grupların ve asıl
grupların bireysel değerlendirme sonuçları istatiksel analize tabi tutulmuştur.
Uygulama aşamaları
Asıl gruplar:
Jigsaw-IV tekniğinde 6 öğrenciden oluşan 7 kişilik asıl gruplar heterojen olarak (sayma-sıralama
yöntemiyle) belirlenmiş, her grupta başkan ve grup isminin belirlenmesi istenmiştir.
Konunun verilmesi, uzman grupların oluşturulması:
Tıp tarihiyle ilgili öğretilmesi planlanan hedefler ve çalışma konuları öğrencilerle paylaşılmış,
ardından her grup içerisinde 6 çalışma başlığıyla ilgili grup temsilcilerinin belirlenerek
öğrencilerden uzman grupları oluşturulması istenmiştir. Altı uzman grubu ilgili konuları öğrenmek
üzere uzmanlık gruplarında çalışmaya başlamışlardır.
Uzman grubu mini değerlendirme:
Her bir uzman grubu öğrenmeleri gereken çalışma konularıyla ilgili olarak 6 doğru-yanlış tipi
sorudan oluşan mini değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Mini değerlendirme sonrası uzman
gruplara öğrenme sürecinde eksiklikleri ve geliştirilmesi gereken yönleri hakkında geribildirim
verilmiştir.
Asıl gruplara dönme:
Her bir uzman kendi çalıştığı ve öğrenmesini tamamladığı alanı kendi grubuna öğretmek için asıl
gruplara dönmüşlerdir. Böylelikle asıl gruplar belirlenen çalışma konularının tamamını grup
içerisinde ve birbirlerinden öğrenmektedirler.
Rapor sunma:
Asıl grupların öğrenmelerini tamamladıktan sonra süreçle ilgili oluşturdukları raporu eğiticiye
teslim etmektedirler.
Bireysel değerlendirme:
Süreç sonunda tüm asıl gruplar için 12 çoktan seçmeli test sorusunu içeren sınav
uygulanmaktadır.
Ölçme ve değerlendirme
Ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı sürecin başında aktarılmaktadır. İDÖ etkinliğinin
toplam puanı 10 olarak belirlenmiştir. Uzman grup sınav puanı 3, asıl grup raporları 2 ve asıl
grupların tamamının girdiği sınavdan elde edilen bireysel başarım puanı 5 olarak belirlenmiştir.
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Bireysel sınavdan 11-12 doğru için 5, 9-10 doğru için 4, 6-8 doğru için 3, 3-5 doğru için 2 ve 1-2
doğru yanıt için 1 puan bireysel başarım puanını vermektedir.
Bulgular: Çalışmaya 18’i (%42,9) II. sınıf, 24’ü (%57,1) ise III. Sınıftan toplam 42 öğrenci dahil
edilmiştir. Uzman Grup çalışması ortalama değeri toplam 3 puan üzerinden 2,32±0,60, bireysel
başarım puanı ortalama değeri toplam 5 puan üzerinde 3,29±0,67, grupların sundukları raporların
ortalama puanı toplamda 2 puan üzerinden 1,99±0,77 olarak olarak hesaplanmıştır. Tüm grubun
toplam 10 puan üzerinden elde ettikleri toplam not ortalaması ise 7,60±1,03 olarak
hesaplanmıştır. Uzman grup sınav puanı, bireysel başarım puanı ve toplam puan arasında
yapılan ilişkisel analiz sonucunda, uzman grup sınav puanı ve toplam başarı puanı arasında
yüksek düzeyde ilişki [r(42)=0,773; p<0,01], bireysel başarım puan ile toplam puan arasında
yüksek düzeyde ilişki [r(42)=0,821; p<0,01] tespit edilmiştir.
Sonuç: Araştırmada İDÖ yöntemiyle öğrencilerin yöntemin farklı aşamalarının toplam başarım
üzerinde etkili olduğu görülmektedir. İDÖ ile grup içinde çalışan öğrencilerin etkinlikler esnasında
düşünme, beyin fırtınası yapma, analiz etme, iletişim becerilerini kullanma, ekiple birlikte çalışma
gibi becerilerini geliştirme fırsatı sunması ve akademik başarımı bu anlamda destekleyen bir
öğrenme yöntemi olarak mezuniyet öncesi tıp eğitiminde yer almasına çalışılmalıdır.
Anahtar Kelimeler

İşbirliğine dayalı öğrenme, Jigsaw IV tekniği, mezuniyet öncesi tıp eğitimi
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Kalp Sesleri Oskültasyonu Beceri Uygulamasının
Simülatör Üzerinde Yapılmasının Öğrenme
Üzerine Etkisi
Demet Arı Yılmaz
drdemetay@hotmail.com, SANKO Üniversitesi

Pınar Günel Karadeniz
gunelpinar@yahoo.com, SANKO Üniversitesi
Giriş ve Amaç: Toplumun yetkin hekimler istemesi, hastaların ise eğitim nesnesi olmak
istememeleri simülasyona dayalı klinik beceri eğitimlerinin önemini tüm dünyada artırmaktadır. Bu
nedenle klinik beceri kazandırmayı kolaylaştıracak ve hasta ile karşılaşmadan önce, öğrencinin
kendine güven kazanmasını sağlayacak mesleki beceri uygulamaları giderek önem
kazanmaktadır. Ayrıca erken yıllarda verilen mesleki beceri eğitimleri ile öğrenciler tıp fakültesi
öğrencisi olduklarını hissedebilmekte, öğrenmeye oldukça istekli olmakta ve verilen bu derslerden
memnun kalmaktadırlar. Bu uygulamalarda insan bedenine çok benzeyen bilgisayar destekli
modellerden (simülatör) yararlanılmaktadır. Normal/anormal kalp ve solunum sesleri
oskültasyonu uygulamaları ileri teknoloji içeren, gerçeğe uygunluğu yüksek simülatörler ile
yapılabilen uygulamalardan biridir. Bu çalışma ile, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi II. sınıf
öğrencilerinin gerçeğe uygunluğu yüksek simülatörler üzerinde yapmış oldukları kalp sesleri
oskültasyonu becerisi, bu eğitimin öğrenme üzerine etkisi, öğrencilerin uygulama ortamının fiziki
koşulları ve uygulama sorumlusu ile ilgili geri bildirimleri değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: 2017-2018 eğitim öğretim yıllarında “Kalp-Damar Sistemi ve Hastalıkları”
ders kurulu müfredatında yer alan kalp sesleri oskültasyonu beceri uygulamalarında öğrencilerin
simülatör üzerinde kalbin dinleme odaklarını doğru şekilde tespit edebilmeleri, sesleri ayırt
edebilmeleri değerlendirilmiştir. Bu uygulamalarda öğrencilerin uygulama becerileri 20 uygulama
basamağı üzerinden değerlendirilerek, en iyi düzey 5 olmak üzere her basamağın puanlaması
yapılmıştır. Öğrencilere uygulama sonunda, uygulamayı değerlendirmeleri için 6 sorudan oluşan;
ayrıca uygulama sorumlusunu ve uygulamanın yapıldığı ortamın fiziki koşullarını
değerlendirmeleri için 11 ifadeden oluşan iki farklı anket uygulanmıştır.
Bulgular: Uygulamaya toplam 67 öğrenci katılmış, 65'i değerlendirme anketlerini doldurmuştur.
67 öğrencinin %95.5'i (n=64) uygulama basamaklarının tümünü tam bir şekilde yerine getirerek
100 puan almış, yalnızca %4.5'i (n=3) toplam 80 puan almıştır. Bu eğitimin öğrenme üzerine
etkisinin değerlendirildiği anketin sonuçlarına göre öğrencilerin; %98.5’i (n=64) kalbin oskültasyon
odaklarını öğrenebildiğini, %93.8’i (n=61) kalp seslerini öğrenebildiğini belirtmiştir. %92.3’ü (n=60)
bu eğitimin öğrenmeye katkısının olduğunu, %89.2’si (n=58) kendine olan güvenini artırdığını,
%92.3’ü (n=60) öğrenme motivasyonunu artırdığını belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin %89.2’si
(n=58) bu uygulamanın sadece görsel (slayt vb.) ve işitsel (CD ve ses kaydı) kaynaklar
kullanılarak yapılmasının simülatör üzerinde yapılan eğitim kadar gerçekçi olmayacağını
belirtmiştir. Öğrencilerin yaklaşık %90’ı uygulama ortamının fiziksel koşullarını ve uygulama
sorumlusunu çok yeterli bulmuştur.
Sonuç: Simülatörler üzerinde yapılan kalp sesleri oskültasyonu mesleki beceri uygulamasının,
öğrencinin kalp odaklarını ve kalp seslerini öğrenmesini sağladığı, kendisine olan güvenini ve
öğrenme motivasyonunu artırdığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğrenciler bu eğitimin diğer görsel
ve işitsel kaynaklar kullanılarak yapıldığında, simülatör üzerinde öğrenme kadar gerçekçi
olmayacağını belirtmiştir.
Anahtar Kelimeler
Kalp sesleri oskültasyonu, mesleki beceri uygulamaları, simülatör üzerinde eğitim, öğrenci geri
bildirimi
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Karşılaştırmalı Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitim
Programları
Emine Vatansever
eminevatansever82@gmail.com, Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD

Nilüfer Demiral Yılmaz
nilufer.demiral@gmail.com, Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD
Giriş: Literatüre bakıldığında, bazı ülkelerde Genel Cerrahi uzmanlık eğitim programlarının
CanMeds rolleriyle ilişkilendirilerek yeterliğe dayalı (competency-based education) verildiği, bazı
ülkelerde ise geleneksel olarak devam ettiği görülmektedir. Bu değişiklik eğitim süreleri için de
geçerlidir. Bu çalışmada farklı ülkelerin Genel Cerrahi uzmanlık eğitim programları ve sürelerinin
karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Karşılaştırmalı eğitim, bir ülkenin kendi eğitim sistemini
geliştirmesi için kuramsal ve uygulamalı olarak katkıda bulunmaktır.
Yöntem: Çalışma, nitel araştırma türündedir ve araştırmanın verileri kaynak taraması yöntemi ile
elde edilmiştir. Aynı zamanda bu çalışmada Karşılaştırmalı eğitim yöntemlerinden Lauvveyers,
Varış ve Neff tarafından tanımlanan Yatay yaklaşım benimsenmiştir. Karşılaştırmalı eğitimde
yatay yaklaşım, sistemlerin ayrı ayrı ve birlikte araştırmanın yapıldığı döneme ait tüm unsurlar
karşılaştırılır. Farklı eğitim sistemlerinin ayrı ayrı unsurları paralel bir şekilde bir bütün olarak
incelenir. Tüm değişkenler yan yana getirilerek farklılıklar saptanmaya çalışılır.
Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ülkelerin Genel Cerrahi uzmanlık eğitim
programları karşılaştırıldığında; CanMeds’e göre eğitim programlarını yeniden yapılandırarak
yeterliğe dayalı eğitim veren ülkelerin Kanada, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Almanya,
Avustralya ve Yeni Zelenda olduğu görülmektedir. Japonya’da ise “Japan Surgical Society”
tarafından tanımlanan minimum yeterliklere uyan hastane ve üniversitelerde uzmanlık eğitimi
yeterliğe dayalı olarak verilmektedir. İsviçre’de Genel Cerrahi uzmanlık eğitim programı
modüle (modular-based surgical training curriculum) dayalıdır. Bu modüller Acil Tıp, Genel
Cerrahi, Karın ve Travma Cerrahisi alanlarını kapsamaktadır. İngiltere’de başlatılan projeyle
Genel Cerrahi uzmanlık eğitim programı yeniden yapılandırılmış, projenin adı 2007 yılında
“Intercollegiate Surgical Curriculum Programme (ISCP)” olarak değiştirilmiştir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde 2000’li yıllarda başlatılan proje ile Genel Cerrahi uzmanlık eğitiminde usta-çırak
modeli yerine yeni bir yaklaşımın gerekliliği tartışılmaya başlanmıştır. Hasta bakımı, medikal bilgi,
profesyonalizm, kişiler arası beceriler, sistem odaklı öğrenmede iletişim, uygulama odaklı
öğrenme gibi altı temel yeterlik alanı “Surgical Council on Resident Education (SCORE)”
tarafından belirlenerek 2007 yılından bu yana yeterliğe dayalı olarak uzmanlık eğitimi
yürütülmektedir. Güney Afrika’da Genel Cerrahi uzmanlık eğitimi geleneksel olarak verilmektedir.
Genel cerrahi uzmanlık eğitiminin üçte birlik kısmı akademik, kalan üçte ikilik kısmı ise hizmet
odaklı yürütülmektedir. Başlangıç aşamasında ileri yaşam desteği, temel cerrahi beceriler
kursunun alınması ve geçilmesi zorunlu tutulmaktadır. Ülkede sık karşılaşılan penetran
travmaların yönetilmesi ve operatif becerilere yönelik yeterliklerin kazandırılması
hedeflenmektedir. Çin’de Genel Cerrahi uzmanlık eğitimi standardize ve piramidsel olarak
yürütülmekte ve ilk üç yıla çok önem verilmektedir. Hindistan’da Genel Cerrahi uzmanlık eğitimi
veren tüm kurumlarda eğitim programı standart bir şekilde yürütülmemektedir. Her eğitim
hastanesi kendi müfredatını ve eğitim kriterlerini belirlemektedir. Simulatör ve cerrahi beceriler
için kurulmuş merkezde (Simulator and Skill Training Centers) bazı cerrahi beceriler
kazandırılmaktadır. İsveç’te Genel Cerrahi uzmanlık eğitimi mezuniyet öncesinde başlamakta ve
hastane odaklı olarak yürütülmekte, iki yıl temel eğitimin ardından dört yıl uzmanlık alanına
yönelik eğitim verilmektedir. Türkiye’de ise Genel Cerrahi uzmanlık eğitimi, Tıpta Uzmanlık
Kurulu’nun kararı ile yeterliğe dayalı olarak Üniversite hastanelerinde ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı
eğitim ve araştırma hastanelerinde verilmektedir.
Genel Cerrahi uzmanlık eğitimi sürelerine baktığımızda; Kanada’da dört yıl, Avustralya ve Yeni
Zelanda’da 5-6 yıl arasında değişebilmekte, Güney Afrika ülkelerinde 6 yıl, Çin’de 3 yıl,
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Hindistan’da yine 3 yıldır. Türkiye’de ise eğitim süresi 5 yıl olarak belirtilmekle birlikte 5,5-6 yıla
kadar uzayabilmektedir.
Sonuç: Dünya’da Genel cerrahi uzmanlık eğitim programlarına incelendiğinde; yeterliğe dayalı,
modüler ve geleneksel olmak üzere üç eğitim yaklaşımı ile verildiği görülmektedir. Genel cerrahi
uzmanlık eğitim sürelerine bakıldığında ise ülkelere göre farklılıklar göstermekle birlikte en kısa
üç, en uzun altı yıl arasında değiştiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Karşılaştırmalı eğitim, uzmanlık eğitim, genel cerrahi
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Klinik Akıl Yürütme ve İnternet: Web-Tabanlı
Yazı Tahtasının Probleme Dayalı Öğrenim
Oturumlarında Kullanılması
Tamer Edirne
tedirne@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
Giriş: Probleme dayalı öğrenim oturumları tıp eğitiminde özel çaba gerektiren bir uygulamadır.
Grup dinamikleri grubu oluşturan öğrencilerin kişilik özelliklerine, kültürel yüklerine ve önceki
tecrübelerine göre değişmektedir. Bazı öğrenciler çekingen davranarak düşüncelerini
paylaşmakta zorlanabilir. Klinik problem çözme ve klinik akıl yürütme ile ilk olarak PDÖ
oturumlarında karşılaşan öğrenciler doktorluk yaşamlarının ilk hasta yönetim tecrübelerini de
burada edinmektedirler. Bu oturumlarda bazı öğrencilerin farklı nedenlerden dolayı katkı
sağlamadığı veya aktif olamadığı gözlenmektedir. Bunun nedenleri arasında kendine güven
eksikliği, kültürel nedenler veya öğrencilerin kişilik özellikleri sayılabilir. Oturum sürecinde katılımı
sağlamak için öğrenci seçmek yerine ortaya soru sorarak öğrencilerin düşüncelerini paylaşması
için davet etmek yöntemini kullanan yönlendiriciler ve yazar tarafından her öğrencinin fikirlerini
paylaşacak kadar kendine güvenmediği sıkça gözlemlenmektedir. Padlet vb. elektronik yazı
tahtaları uygulamaları sayesinde öğrenciler yorumlarını daha rahat bir ortamda paylaşabilirler.
Buna ek olarak, bu ortam akranlarından öğrenmeye olanak sağlar ve öğrencilerin bilgi ve öz
güvenini artırmaya destek olur.
Bu çalışmanın amacı PDÖ oturumlarına ek olarak kullanılan bir çevrimiçi yazı tahtası uygulaması
hakkında öğrencilerin görüşlerini araştırmak ve yazarın tecrübelerini paylaşmaktır.
Gereç ve Yöntem: Padlet çevrimiçi bir görsel yazı tahtası uygulamasıdır. Ücretsiz olan bu
uygulama ile eğiticiler ve öğrenciler güvenli bir ortamda bilgi alışverişi yapabilir, link ve resim
paylaşabilir ve geri bildirim verebilir. Bu uygulama kullanıcıların bilinen bir internet adresinde gizli
bir yazı tahtası oluşturmasına izin verir, yani öğrencilerin yazdıkları izin alınmadan herkes
tarafından görülemez. Padlet yöneticisi bu tahtada yer alan iletileri 7/24 düzenleyebilir, silebilir ve
yönetebilir. Bu uygulama ile ilgili bilgilere (https://padlet.com) adresinden erişilebilir.
Bu araştırma için “Anoreksiya nevroza” senaryosu üzerinden besin tipleri ve metabolizmalarının
işlendiği bir modül seçtim. Öykü ve fizik bakı bulguları ilk oturumda açıklandıktan sonra tahtada
yer alan kutucuklara ön tanılar ve ayırıcı tanılar hakkında sorular yerleştirdim. Buna ek olarak,
oturumda tartışılan ve bilinmeyen konular ile ilgili sorular da yönlendirdim.
Bulgular: Eğitici görüşleri: Bu uygulamayı kullanarak öğrencilerimin tanısal süreçte daha aktif
olarak fikir beyan ettiklerini saptadım. Grup olarak da daha fazla ön tanı olasılıkları üzerinde
durduklarını ve paylaştıklarını gördüm. Padlet kullanarak her öğrencinin tanısal süreç hakkındaki
düşüncelerini öğrenmem mümkün oldu. Öğrenciler birbirlerinin akıl yürütmelerine de tanık
olabildiler. Bu uygulamanın faydalı sonuçları: Grup üyeleri arasında arta özgüven; birkaç hafta
içinde en sessiz öğrenci bile klinik akıl yürütme tartışmalarını yönlendirir hale geldi. Klinik akıl
yürütme ile ilişkili yorumlar arttı; öğrencileri akranlarının düşüncelerini görebildi ve grup tarafından
gönderilen doğrulamalar ve akıl yürütmeler sayesinde öğrenme gerçekleşti. Katılmayanlar
saptanabildi ve katılım sağlamaya teşvik edilebildiler.
Sonuç: Çalışmanın bir sonraki aşamasında öğrenci görüşlerinin odak grup yöntemi ile
değerlendirilmesi planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Teknoloji, tıp eğitimi, probleme dayalı öğrenim, internet, elektronik yazı tahtası
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Klinik Derslerde Videolu Anlatımın Öğrenci
Dönem Geçme Başarısına Etkisinin İncelenmesi
Ramazan Ataş
ramazan@erciyes.edu.tr, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD

Emine Alp Meşe
ealp@erciyes.edu.tr, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Zeynep Baykan
zbaykan@erciyes.edu.tr, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Hakan Poyrazoğlu
mhpoyraz@erciyes.edu.tr, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dekanı
Giriş: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (ERÜTF) öğrenci başarısını arttırmak için bazı klinik
dersler kapsamında videolar hazırlanmıştır.
Yöntem ve Bulgular: Hazırlanan videolar Üniversitenin Web Sayfası* üzerinden öğrencilere
sunulmaktadır. Öğrencilerin online olarak derslere istediklerinde ulaşabilmeleri ve video
içeriklerinin pratik uygulamalara yönelik olmasının, öğrencilerin öğrenmesine pozitif katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Kas iskelet sistemi muayenesi-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
akciğer grafisi değerlendirme ve göğüs muayenesi-Göğüs Hastalıkları, kulak burun boğaz
muayenesi-Kulak Burun Boğaz, deri muayenesi-Dermatoloji, nörolojik muayene-Nöroloji,
romatolojik muayene, anamnez alma ve baş boyun muayenesi ise İç Hastalıkları anabilim dalları
öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Ders kayıtları, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde
stüdyo ortamında çekilmiştir. Bu uygulama 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başında
uygulanmaya başlanmıştır. Nisan 2018’e kadar kas iskelet sistemi muayenesi 624 kez, akciğer
grafisi değerlendirme 975 kez, göğüs muayenesi 396 kez, kulak burun boğaz muayenesi 577 kez,
deri muayenesi 250 kez, nörolojik muayene 1947 kez, romatolojik muayene 229 kez, anamnez
alma 323 kez ve baş boyun muayenesi 425 kez izlenmiştir. Uygulamanın öğrencilere olan
katkısını değerlendirmek için, diğer şartların benzer olduğu varsayımı altında, 2016-2017 ile
2017-2018 eğitim öğretim yıllarının güz dönemleri, belirtilen klinik dersler için öğrencilerin ders
geçme durumları karşılaştırılmıştır. Bu veriler ERÜTF Ölçme-Değerlendirme Birimi’nden
alınmıştır. İstatistiksel analizler IBM SPSS Statistic 22 ile yapılmıştır. Bu karşılaştırma 0,05
anlamlılık düzeyinde ki-kare testi ile yapılmıştır. KBB (0,89/0,94), Dermatoloji (0,70/0,79), Nöroloji
(0,94/0,98) ve İç Hastalıkları (0,66/0,73) klinik derslerinde başarı oranları bir önceki yıla göre
istatistiksel olarak anlamlı olmasa da artış göstermiştir. KBB (ki kare =5,315 p=0,02), Dermatoloji
(ki kare =8,736 p=0,00), Nöroloji (ki kare=2 =4,010 p=0,04) klinik derslerindeki başarı oranları bir
önceki yıla göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış göstermiştir. Öğrencilerden alınan sözlü geri
bildirimlerde de öğrencilerin bu uygulamadan memnun oldukları görülmektedir.
Sonuç: Günlük hayatta teknolojik araç ve gereç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte öğretim
alanında da bu araçlardan faydalanmanın, öğrenmedeki başarıyı artıracağı düşünülmektedir. Bu
amaçla ders video uygulaması diğer dönem ve dersler için de düzenlenerek bir sistem haline
getirilebilir.

*(http://medya.erciyes.edu.tr/kategoriler.php?kat=74)
Anahtar Kelimeler
Ders video, klinik ders, başarı oranı
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Klinik öncesi dönemde tıp öğrencilerinin
mesleklerarası öğrenme hazırbulunuşluk
düzeyleri nedir?
Rahman Yavuz
rahman.yavuz@omu.edu.tr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Edinburg Bildirgesinde (1988) sağlıkla ilişkili farklı mesleklerle birlikte öğrenme, araştırma
ve sağlık bakımı sunma imkanlarının arttırılması istenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü beş yıldızlı
hekim tanımı içerisinde ekip içinde en verimli şekilde çalışmayı ifade etmiştir. Nitelikli sağlık
bakım sunumunda farklı mesleklerin işbirliği içerisinde birlikte çalışmaları, hasta güvenliğinin
sağlanmasında önemli bir konumdadır. Mesleklerarası eğitim ile mesleklerarası işbirliğinin erken
yıllardan itibaren sağlık profesyonellerine kazandırılması, eğitim programlarının bu bağlamda
zenginleştirilmesi önerilmektedir. Bu araştırmada klinik eğitim öncesi dönemde tıp fakültesi
öğrencilerinin mesleklerarası öğrenmeye hazır bulunuşluklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Yöntem: Bu araştırmada niceliksel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem kullanılmıştır.
Araştırmaya Hasta Güvenliği teması çerçevesinde planlanan takım çalışmasına dayalı öğrenme
etkinliğine katılan 18 (%42,9) ikinci sınıf, 24 (%57,1) üçüncü sınıf öğrencisi dahil edilmiştir.
Araştırmada veri toplama aracı demografik bilgilerin elde edileceği form ve Onan ve arkadaşları
tarafından Türkçeye uyarlanmış Mesleklerarası Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği
(MÖHÖ) kullanılmıştır. Ölçek ondokuz ifadeden oluşmakta ve her bir ifade 1-kesinlikle
katılmıyorum ve 5-kesinlikle katılıyorum olacak şekilde puanlanmaktadır. Ölçeğin Türkçe
uyarlamasında ilk dokuz ifade birinci alt boyut “ekip çalışması ve işbirliği”ni, onuncu-onaltıncı
ifadeler ikinci altboyut “mesleki kimlik”i ve son üç ifadede üçüncü alt boyut “rol ve sorumluluklar”ı
oluşturmaktadır. MÖHÖ puan aralığı 19-95, ekip çalışması ve işbirliği, mesleki kimlik, rol ve
sorumluluklar alt boyutlarının puan aralığı sırasıyla 9-45, 7-35, 3-15’tir.
Bulgular: İkinci sınıf ve üçüncü sınıf tıp öğrencilerinin MÖHÖ puan ortalaması sırasıyla 68,47 ve
70,36 olarak hesaplanmıştır. Ekip çalışması ve işbirliği alt boyutundan alınan puan ortalamaları
ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri için sırasıyla 35 ve 36, mesleki kimlik alt boyutundan alınan puan
ortalamaları ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri için sırasıyla 23 ve 24, rol ve sorumluluklar alt
boyutundan alınan puan ortalamaları ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri için sırasıyla 9 ve 10
olarak hesaplanmıştır.
Sonuç: Araştırmaya katılan klinik öncesi dönem ikinci ve üçüncü sınıf tıp öğrencilerinin
mesleklerarası öğrenme hazırbulunuşluk düzeyleri belirlenmiştir. Bundan sonraki aşamada
çalışma grubunun genişletilerek elde edilecek bulguların yeniden değerlendirilmesi
planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Mesleklerarası öğrenme, mesleklerarası işbirliği, hasta güvenliği, mezuniyet öncesi tıp eğitimi
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Kriz Kaynak Yönetimi Becerisi Öğrenim
Hedeflerinin Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim
Programı İçindeki Program Yeterlilikleriyle İlişki
Matrisi
Betül Akbuğa Özel
bakbuga2000@yahoo.com, Başkent Üniversitesi
Giriş: Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminde acil durum ve/veya kriz yönetimi becerisi önemli
bir beceri olarak güncelliğini korumaktadır. Buna karşın bu becerinin hem hedefleri, yeterlikleri ve
öğretim yöntemleri hakkında hem de öğrenim hedeflerinin tıp eğitimi programı içindeki yeri
hakkında fikir birliği bulunmamaktadır.
Amaç: Çalışmanın amacı; kriz kaynak yönetimi (KKY) becerisi öğrenim hedeflerinin, tıp eğitimi
ulusal çekirdek eğitim programı (ÇEP) içindeki program yeterlilikleriyle ilişki matrisini oluşturarak
tıp eğitimi içindeki yerine dikkat çekmektir.
Yöntem: Çalışma geleneksel bir gözden geçirme çalışması olarak planlanmıştır. Literatür
taraması için PubMed, Google Scholar, Trip Database online veri tabanları taranmıştır.
Bulgular: Sağlık hizmeti alanında görülen tıbbi hataların neden olduğu hasta zararlarına yönelik
yapılan araştırmalara göre tıbbi hatalar, sağlık çalışanlarının mesleki yetersizliğinden çok iş
birliğini esas alan ekip çalışması eksikliğine bağlı olarak gelişmektedir. Tıbbi hataların önüne
geçilmesinin en önemli yolunun ekipte yer alan her bir bireyin kendi sorumluluklarıyla birlikte diğer
sağlık çalışanlarının görev ve sorumluluklarını da bilmesinin sağlanması olduğu belirtilmektedir.
Tıbbi hatalarla doğrudan ilişkili olan hasta güvenliğinde temel hedef, hizmet sunumu sırasında
hata oluşmasını engelleyecek, hatalar nedeniyle hastayı olası zararlardan koruyacak, hata
olasılığını ortadan kaldıracak bir sistemin kurulması olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle,
kurumların hasta güvenliği programları geliştirmelerinin yanı sıra tıp fakültelerinin etkin ve iş birliği
içinde çalışabilecek profesyoneller yetiştirmeleri gerekliliği vurgulanmaktadır.
Özellikle ileri kardiyak yaşam desteği, ileri travma yaşam desteği, şoklu ve sepsisli hastanın
yönetimi..gibi acil durum ve/veya kriz anlarında sergilenmesi gereken hekimlik becerilerinin, hasta
güvenliği merkezinde tanımlanmış adı 1960 yıllardan beri “kriz kaynak yönetimi” olarak
tanımlanmaktadır. Literatüre göre, KKY becerileri teknik olmayan beceriler bütünüdür. Bu teknik
olmayan becerilerin ikisi kişiler arası beceri ve ikisi bilişsel beceri olmak üzere dört bileşeni vardır.
KKY becerisi bileşenleri; iş birliği, liderlik ve yönetsel beceriler, durum farkındalığı, karar verme
olarak sıralanmaktadır. Sağlık alanında ilk olarak anestezisteler tarafından kullanılan KKY daha
sonraları yaygınlaşarak acil tıp uzmanları, genel cerrahi, pediyatri ve kadın doğum uzmanları ve
hemşireler arasında kullanılmıştır.
Sağlık alanındaki KKY uygulamaları için öğrenim hedeflerine işaret eden yayınlar mevcuttur.
Ancak KKY becerisinin öğrenim hedefleri ile tıp eğitiminin program yeterlikleri arasındaki ilişki
matrisine işaret eden yayına ulaşılamamıştır. Ulaşılan yayınlardan ve yazarın uzmanlık alanına
özgü görüşlerinden yararlanarak KKY bileşenlerin öğrenim hedefleri ve bu öğrenim hedeflerinin
tıp eğitimi ulusal ÇEP program yeterlikleriyle ilişki matrisi oluşturulmuştur (EK 1).
Çalışmalara göre KKY; ekip davranışının kalitesinde ve klinik performansta gelişme eğilimi, hata
oranında azalma ve ekip çalışması bazlı davranışlarda artma eğilimi yaratmakta; teknik olmayan
becerilerin izlemine olanak sağlamakta; beceri izlem yöntemi olarak kullanıldığında
değerlendirme puanlarının longitudinal artışını gösterebilmektedir.
Araştırma sırasında; KKY eğitimlerinin tıp eğitiminin 4.-5.-6. fazlarındaki yatay-dikey entegrasyon,
öğrenci merkezli aktif eğitim, e-öğrenme, mesleklerarası öğrenme, interdisipliner çalışma, vaka ve
problem bazlı öğrenme, çoklu zamanda çoklu ölçme değerlendirme, eğitici gelişimi, simüle ve
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standardize hasta kullanımı ve simülasyon uygulamaları gibi kavramlarla da yakın ilişkili olduğu
görülmüştür.
Sonuç: KKY bileşenlerinin ve öğrenim hedeflerinin mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi
programları içinde öğretilebilmesi ve uygulanabilmesi için; KKY beceri eğitimlerinin tıp eğitimi
program yeterlikleri ile ilişkisi üzerine çalışılmalı ve özellikle acil durum ve kriz yönetimi odaklı
konuların önemli bir parçası olarak tanımlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler
Kriz kaynak yönetimi

140

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dönem 2
Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğretime İlişkin
Görüşleri
Süheyla Rahman
rahmans35@hotmail.com, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fatma Taneli
fatmataneli@gmail.com, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Cüneyt Balcıoğlu
drcbal@yahoo.com, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sema Tanrıverdi
drsemarala@yahoo.com, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Cüneyt Günşar
cuneytgunsar@gmail.com, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tuba Göktalay
tgoktalat@hotmail.com, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gamze Göksel Öztürk
gamzegoksel@hotmail.com, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gülsüm Gençoğlan
ggencogla@gmail.com, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kamil Vural
kfsvural@yahoo.com, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Amaç: Bu çalışmada, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (MCBÜTF) ikinci kez
düzenlenen probleme dayalı öğretim (PDÖ) uygulamalarının öğrenci geri bildirimlerinin
değerlendirilmesi ve önümüzdeki yıllardaki programın geliştirilmesi amacıyla sonuçların gözden
geçirilmesi hedeflenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dönem 2 öğrencilerine
PDÖ uygulamaları 2016-2017 eğitim döneminde başlamış ve 2017-2018 eğitim yıllarında ikinci
kez uygulanmıştır. Eğitimde çeşitliliğin sağlanması amacıyla eğitim programımıza seminerler,
paneller, entegre oturumlar ve PDÖ uygulamaları eklenmiştir. Dünyada ve Türkiye’de tıp
eğitiminde, Büyük Gruplarda Eğitime destek olarak, Küçük Gruplarda Eğitim, önerilmektedir. PDÖ
uygulamasına katılacak Fakülte öğretim üyeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Eğitimi AD’da PDÖ
uygulamaları eğitici eğitimine gönüllülük temelinde katılmışlardır. PDÖ uygulamaları üç oturumda
birer hafta arayla dörder saat olacak şekilde yapılmıştır. Son oturumdan sonra öğrenci geri
bildirimleri Likert tipi ölçek ile (1:Kesinlikle katılmıyorum - 5:Kesinlikle katılıyorum)
değerlendirilmesi istenen yapılandırılmış 7 madde ve yarı yapılandırılmış üç açık uçlu sorudan
oluşan bir anket formu aracılığı ile isimsiz olarak toplanmıştır. Elde edilen niceliksel bulgular
tanımlayıcı tablo ve grafiklerle, niteliksel veriler ise içerik analizi yapılarak sunulmuştur.
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Bulgular: PDÖ oturumlarında 9 öğretim üyesi görev almış ve her öğretim üyesi başına 20
öğrenci düşmüştür. Geri bildirim anketine 111 öğrenci yanıt vermiştir. Katılımcıların
değerlendirmelerinde en düşük ortalama değer “PDÖ oturumu sırasında tüm öğrenciler
tartışmaya katıldı”( 3,72±1,02) başlığında saptanmıştır. En yüksek puan ortalamasına sahip
önermeler ise “Eğitim yönlendiricisi PDÖ oturumunun yönetilmesinde yeterli idi” (4,71±0,60) ve
“Oturumların süresi yeterli idi” ( 4,58±0,74) dir. “Oturumlar bittikten sonra kendimi PDÖ
oturumunun içeriği ile ilgili konularda daha yeterli hissettim” başlığına ise 4,22±0,79 ortalama
puan verilmiştir.
Öğrencilerin PDÖ uygulamalarının için açık uçlu olarak verdikleri geri bildirimlerden bazıları
şöyledir: “PDÖ yöntemi öğrencilerin düşünme ve araştırma yeteneklerini geliştirmeye yönelik
olduğu için uygulanması güzel”, “Aktif eğitim olması öğrencinin deneyini arttırıyor ve kendini ifade
etmesini ve öz güven kazanmasını sağlıyor”. “Araştırma yaptırarak bilimsel eğitimi hissettiren tek
dersti”. “Öğrencileri daha aktif hale getirdi Beyin fırtınası ortamı yaratıldı”. “Sağlıklı tartışma
ortamında bulunma şansı yakaladım”, “Olgular üzerinde analitik düşünmeyi öğrendik”, “İdeal bir
ders, daha çok PDÖ oturumu olmalı”, “Rahatlatmak için çay / kahve vardı”.
Katılımcıların en sık dile getirdiği öneri ise “Daha kompleks vakalar olabilir” olmuştur.
Sonuçlar: Öğrencilerin, PDÖ oturumlarına ilişkin değerlendirmelerinde yüksek beğenilerini ifade
etmişlerdir. Gerçekleştirilen PDÖ oturumlarının öğrenci eğitiminde katkıları görülmüş ve yeni
eğitim öğretim yılı eğitim planlamasında gruplardaki öğrenci sayısını azaltmak ve oturum sayısını
arttırmak amacıyla yeni yönlendirici öğretim üyeleri yetiştirme konusunda çalışmalar başlamıştır
Anahtar Kelimeler
Probleme dayalı öğrenim uygulama, değerlendirme, küçük grup eğitimi, klinikte eğitim,
performans değerlendirme
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Meram Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinin
Umutsuzluk, Problem Çözme Algısı ve Özanlayış
Düzeyleri
Nazan Karaoglu
drnkaraoglu@gmail.com, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Giriş: Umutsuzluk bireyin ruh sağlığını olumsuz etkilemesinin yanı sıra, depresyon ve intihar gibi
ruhsal sorunlara yol açabilen bir duygudur. Tıp fakültesi öğrencileri eğitimlerine olumlu
beklentilerle başlamalarına karşın eğitim süreci öğrenciler için anksiyete, depresyon yaratan stres
faktörüdür. Tıp eğitimi her hastada değişen yeni bir problemi çözmeyi gerektirir. Güncel tıp eğitimi
yaklaşımının temel yeterliklerinden biri problem çözme becerisidir. Problem çözme; zor bir
durumla baş etmek için seçenekler arasından en uygun olanını seçebilme becerisini arttıran
bilişsel ve davranışsal bir süreçtir. Tıp mesleğinin en önemli yüzleşmesi, başarısızlığı her
problemi çözememesi, her hastalığı iyi edememesidir. Özellikle kronik, ölümcül hastalıkları olan
hastalarla çalışan hekimlerin anksiyete, depresyon, umutsuzluk, tükenmişlik yaşadıkları
bilinmektedir. Öz-anlayış, kişilerin karşılaştıkları acı ve başarısızlıklar karşısında kendini
acımasızca eleştirme yerine bu deneyimin insanlığın ortak deneyimi olduğunu kavrayıp kendine
bağışlayıcı, anlayışlı davranabilmesidir. Öz-anlayış düzeyi bireyi umutsuzluk, depresyon gibi
olumsuz duygulara karşı koruyan bir duygu durumudur.
İşte bu çalışmanın amacı tıp öğrencilerinin umutsuzluk, problem çözme algısı ve öz anlayış
düzeylerini belirleyip, birbirlerine etkilerini analiz edebilmektir.
Yöntem: Bu pilot çalışmanın evrenini Meram Tıp Fakültesinde eğitim gören birinci sınıf
öğrencileri oluşturdu. Sosyo-demografik soruların yanısıra Beck Umutsuzluk Ölçeği, Problem
Çözme Ölçeği ve Özanlayış Ölçeğini içeren anket formu gönüllülük temelinde uygulandı. Uygun
istatistik yöntemlerle veriler analiz edildi ve istatistiksel anlamlılık 0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan 109 öğrencinin %58;7’si kadın (n=61), %67,3’ü (n=70) kent kökenli,
%54,2’si (n=58) yurtta kalmaktaydı ve %85’i (n=91) kendi isteğiyle tıp eğitimini seçmişti. Kadınlar
umutsuzluk ve problem çözme algısı açısından erkeklerden anlamlı olarak daha iyiyken (p<0.05),
öz-anlayış puanları açısından cinsiyetler arasında fark yoktu( p>0.05). Kendi isteği ile tıp eğitimini
seçenlerin anlamlı olarak daha umutsuzluk düzeyleri düşük, problem çözme algıları ve özanlayışları yüksekti (p<0.05).
Sonuç: Erkekler ve kendi isteğiyle meslek tercih yapmamış olanlarda saptanan umutsuzluk,
problem çözmede yetersizlik algısı ve öz-anlayış eksikliğinin zorlu tıp eğitimi sürecinde
öğrencilere olumsuz duygular yaşatmaması önemlidir ve öğrencilerin baş etme becerilerini
artırmak gerekir.
Anahtar Kelimeler
Umutsuzluk, problem çözme, öz-anlayış, tıp eğitimi, öğrenci
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Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitiminde Klinik
Eğiticilik Eğitimi Programının Geliştirilmesi
S. Bürge Çiftçi Atılgan
burgeatilgan@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Gülşen Taşdelen Teker
gulsentasdelen@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Sevgi Turan
sturan@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Ece Abay
ece.abay@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Orhan Odabaşı
odabasi@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Meral Demirören
meraldemiroren@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Barış Sezer
barissezer@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Arif Onan
aonan@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Melih Elçin
melcin@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Pelin Zorlu
pelin.zorlu@gmail.com, Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Giriş: Klinik eğitim, tıp eğitiminin merkezinde yer alır. İyi bir klinik eğiticinin temel görevi klinikte
öğrenmeyi kolaylaştıracak yöntem ve stratejileri uygulayarak öğrencilere öğrenme sürecinde
yardımcı olmaktır. Eğitimciler genellikle deneme ve usta-çıraklık yoluyla sınırlı oranda eğiticilik
becerileri kazanırlar. Ancak etkili eğiticilik için konu alanını bilmenin ve deneme yoluyla
öğrenilenlerin ötesinde becerilere gereksinim vardır. Akademik kurumlar, eğiticilerin yetkinliğini
artıracak kurumsal politikalar ve programlar geliştirmelidir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, hizmet sunumunun klinik eğitim fırsatına dönüştürülmesine katkı
sağlamak için klinik eğiticilere yönelik eğitim programı hazırlamak ve katılımcıların eğitim süreci
ile ilgili görüşlerini değerlendirmektir.
Yöntem: Bu çalışmada program geliştirme sürecinde Taba & Tyler'ın önerdiği model
kullanılmıştır. Genel hedeflerin açıklanması, ihtiyaçların saptanması, amacın belirlenmesi,
hedeflerin oluşturulması, içerik seçimi ve düzenlenmesi, öğrenme yaşantılarının seçimi, öğrenme
etkinliklerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi adımları sırasıyla uygulanmıştır. Eğitim
programı Ankara Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi klinik eğiticileri ile birlikte katılımcı
süreç ile geliştirilmiştir. Veriler, ihtiyaçların belirlenmesi, eğitimin uygulanması ve değerlendirme
süreci boyunca toplanmıştır. Öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek için klinik eğiticiler ile 3 ayrı grupta
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odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Program süresince oturumlar sonunda beş puanlık Likert tipi
bir ölçekle alınan geri bildirimler programın değerlendirilmesi için analiz edilmiştir.
Bulgular: Odak grup görüşmeleriyle ihtiyaç ve beklentiler ortaya konmuştur. Analiz sonrasında,
klinik eğiticilerin, hizmet sürecini eğitim fırsatına çevirme, yetişkin öğrenmesi, eğiticilik becerileri,
olumlu klinik öğrenme ortamı oluşturma, öğretim yöntem ve teknikleri, program geliştirme ve
değerlendirme, klinik becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi temaları belirlenmiştir. Eğitim
etkinliklerinin tasarımı sürecinde klinik eğiticiler ile birlikte tartışılarak sekiz günlük interaktif
katılımlı bir eğitim programı geliştirilmiştir. Program 6 klinik bölümden 28 katılımcıyla üç farklı
tarihte gerçekleştirilmiştir. Toplamda dokuz eğitim modülü uygulanmıştır. Katılımcılar 3 gruba
ayrılmıştır. Her grup 3 modüle katılmıştır. İlk modül kliniklerde temel eğitim becerilerine
odaklanmış, ikinci modül klinik eğitim ve ölçme uygulamaları için geliştirilmiş olup, son modül
eğitim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için yapılandırılmıştır.
Bu modüllerdeki eğitim metodu hemen hemen hepsi rol yapma, vaka çalışması, küçük grup
tartışmaları, simülasyon, beyin fırtınası ve iş birlikli öğrenme gibi etkileşimli tekniklere
dayanmıştır. Program sonunda katılımcıların sözlü ve yazılı geribildirimleri alınmıştır. Geribildirim
formunda yer alan maddelerin ortalama puanı, oturum hedeflerine ulaşmada 4.92; uygulanan
eğitim yöntemleri ve teknikleri ile ilgili olarak 4,92; içerik uyumu için 4.93; oturum süresi için 4,90;
eğiticilerin verimliliği için 4.96 ve eğitim malzemesinin yararlılığında 4.88’dir. Kurs sonunda
katılımcıların tamamı eğitimin mesleki açıdan çok yararlı ve sosyal açıdan kaynaştırıcı olduğunu
belirtmişlerdir.
Sonuç: Bu süreçte elde edilen deneyimler klinik eğitimde program geliştirme sürecinde katılımcı
süreçlerin programın ve eğitim sürecinin benimsenmesinde önemli rol oynadığını göstermiştir.
Eğitim sonrasında geliştirilen becerilerin gerçek yaşama aktarılması nihai amaç olan toplumun
sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlikte hekimler yetiştirme işlevinin gerçekleşmesine önemli
katkı sağlayacaktır. Katılımcıların, klinik eğiticilik becerilerinin sürdürülebilmesi için devam eden
süreçte izlenmesi ve desteklenmesi planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
Klinik eğiticilik, program geliştirme, klinikte öğretim
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Modüler Sistem ve Öğrenci Merkezli Eğitimin
Öğrenci Başarılarına Olan Etkisinin
Değerlendirilmesi
Erkan Yurtcu
erkanyurtcu@gmail.com, Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD

Aylin Yıldırır
aylinyildirir@gmail.com, Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD

F. Serdar Gürel
fsgurel@gmail.com, Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp eğitimi AD

Ayla Kürkçüoğlu
kayla@baskent.edu.tr, Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi AD

İ. Haldun Müderrisoğlu
ihaldunum@gmail.com, Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD
Giriş: Tıp eğitimini tamamlayarak meslek hayatlarına başlayan hekimlerin sürekli kendilerini
yenilemeleri ve güncel bilgiye ulaşmaları gerekmektedir. Modern tıp eğitimi yaklaşımlarında kalıcı
ve etkili öğrenmeyi sağlayarak bireysel ilerlemeyi destekleyen yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır.
Böylece doktor adayları mezuniyet öncesi eğitimleri sürecinde eğitimlerinin nesnesi değil öznesi
olmaktadırlar. Bu amaçla 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren Tıp eğitiminde fakültemizde
“öğrenci merkezli eğitim ve interaktif uygulamalar” daha çok yer almaya başlamıştır. Öğrencilerin
kendilerini bu şekildeki çalışma disiplinine alıştırabilmeleri için “küçük grup çalışmaları, ödeve
dayalı öğretim” gibi aktif öğretim yöntemleri uygulanmaya başlamıştır. Ayrıca ders kurulları konu
bütünlüğüne göre küçük modüllere bölünmüş ve her modülün sonunda formatif öğrenim
hedeflerini değerlendiren sınav yapılması uygulamasına geçilmiştir.
Bu çalışmada 2016-2017 eğitim öğretim yılında uygulamaya başlanan yeni müfredat ve öğrenim
tekniklerinin öğrenci başarılarına olan etkisi önceki son 3 yılın eğitim öğretim yılının sınav
sonuçları ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada, son 4 eğitim öğretim yılında eğitim alan Dönem I öğrencilerinin
dönem sonu notları ve daha önce Dönem II müfredatında yer alan ancak 2016-2017 akademik
yılında Dönem I müfredatına yerleştirilen “Kas iskelet sistemi” kurul sonu notları karşılaştırılmıştır.
Veriler, SPSS paket programı (Version 17, Chicago IL, USA) kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Öğrencilerin dönem sonu başarı not ortalamaları 2013-2014 yılı için 72,05±7,8, 20142015 yılı için 74,75±7,3, 2015-2016 yılı için 74,63±7,4 ve 2016-2017 yılı için 71,08±7,8 olarak
belirlenmiştir. Yıllara göre dönem sonu not dağılımları istatistiksel olarak anlamlı farklılık
göstermektedir (p=0,005). 2016-2017 akademik yılı dönem sonu notları 2014-2015 ve 20152016 akademik yılı dönem sonu notlarına göre anlamlı olarak düşük iken (p<0,05), 2013-2014
akademik yılına göre fark anlamlı değildi (p>0,05).
Kas iskelet sistemi kurul sonu not ortalamaları ise 2013-2014 yılı için 65,68±13,6, 2014-2015 yılı
için 63,31±13,9, 2015-2016 yılı için 70,59±12,4 ve 2016-2017 yılı için 62,12±14,2 olarak
belirlenmiştir. Yıllara göre kas iskelet not ortalamaları istatistiksel olarak farklılık göstermektedir
(p=0,005). 2016-2017 akademik yılı kurul sonu notları 2015-2016 akademik yılı dönem sonu
notlarına göre anlamlı olarak düşük iken (p<0,05), 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yılına göre
fark anlamlı değildi (p>0,05).
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Sonuçlar: Klasik eğitim sistemi ile yetişen öğrenciler için modüler sistem ve aktif eğitim kullanılan
yöntemler yeni bir yaklaşımdır. Sınıf derslerine alışkın ve formatif değerlendirme süreçlerine uzak
öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarının değişmesi ve buna bağlı olarak sınav başarılarının
artmasının biraz zaman alacağı öngörülmektedir. Son dört akademik yılın verilerini kapsayan
çalışmamızda öğrencilerin akademik başarısı sadece not olarak değerlendirilmiştir. Her ne kadar
öğrenci notları birbirine çok yakın olsa da aralarında istatiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Modüler sistem ve öğrenci odaklı eğitim uygulanan öğrencilerin başarısını kesin
olarak belirlemek için öğrencilerin daha ileri dönemlerdeki sınav sonuçlarının değerlendirilmesi de
gereklidir. Ayrıca modüler sistemin öğrenci başarısına etkisinde, tek değerlendirme
parametresinin sınav başarısı olmadığı da gözden uzak tutulmamalıdır. Bu ve benzeri veriler elde
edildikçe müfredatın olumlu ve olumsuz yanlarının daha sağlıklı olarak değerlendirilebilecek ve
gerekli düzenlemeler yapılabilecektir.
Anahtar Kelimeler
Modüler sistem, interaktif öğrenme, öğrenci başarısı
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Öğreniyorum-Öğretiyorum Festivali'nin Eğitime
Katkısı: Hayaller Gerçek Oldu mu?
Özlem Mıdık
dromidik@gmail.com, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Figen Başar
fbasar@omu.edu.tr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz AD
Giriş: Temel felsefesi ‘öğrenmenin en iyi yolu öğretmektir’ olan “Öğreniyorum-Öğretiyorum”
Festivali’nin amacı, tıp öğrencilerinin öğrendiklerini kendi zihinsel yapıları içerisinde yeniden
kurgulamaları, farklı bir yol kullanarak paylaşmaları/öğretmeleri, öğretirken yeni bir öğrenme
deneyimi yaşamalarıdır.
Yöntem: Etkinlik üç aşamadan oluşmaktadır.
1. Problem oluşturma aşaması: Bu aşamanın amacı grupların, konu ve yöntemlerin
belirlenmesidir. Öğrenciler ilgi alanlarına göre gruplara ayrılır, festival kapsamında
üreteceklerini tartışarak konu ve yöntem belirler.
2. Küçük grup hazırlık aşaması: Küçük gruplar, belirtilmiş çalışma süreçlerinde ve kendi
belirledikleri zamanlarda ürünleri üzerinde çalışır. Eğiticiler, grupların hazırlık sürecinde
düşünsel olduğu kadar teknoloji ve insan kaynaklarından yararlanmaları konusunda
rehberlik eder. Öğrenciler hazırladıkları poster ya da video festival ürünlerini sunum
gününden önce teslim eder ve festival programı oluşturulur.
3. Festival aşaması: Festivale tüm tıp fakültesi eğitici, öğrenci ve personeli davetlidir. Davet
metni ve posteri öğrenciler tarafından hazırlanır ve festival sunumunu grupların içinden
seçilen bir öğrenci yapar. Önceden belirlenmiş program akışında ilk önce poster olarak
hazırlanan ve uygun sergi alanında asılan ürünler gezilir, daha sonra hazırlanan videolar
izlenir. En çok beğeni alan poster ve video çalışmaları katılımcılar tarafından belirlenir.
Bulgular: 2013-2014 eğitim yılından itibaren sekiz kez gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 1200
öğrenci tarafından 246 ürün ortaya çıkarılmış olup, bunların 129’u poster sunumu, 117 video
gösterimi şeklindedir. Gösterimlerde role-play, kısa film, röportaj, kamu spotu, müzik, dans,
şiir, öykü, anlatı, egzersiz, caps, vine türlerine yer verilmiştir. Ürünlerin hazırlanması ve
sunulmasında bilgisayar, internet, cep telefonları, kamera, fotoğraf makinesi, depolama araçları,
video ve ses kayıt-birleştirme programları gibi farklı teknolojiler, power-point, word, prezi, SPSS
gibi yazılım ve istatistik programları kullanılmıştır. Öğrencilerin poster çalışmaları kültürel aktarımı
sağlamak için Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenme Binasında sürekli sergilenmekte olup,
seçilmiş
video
ve
poster
çalışmaları
ise
Facebook’tan
https://www.facebook.com/ogreniyorumogretiyorum/ adresi üzerinden izlenebilmektedir.
Festivalden kazanımların dört yıl içerisinde ivmelenerek elde edildiğini söylemek mümkündür:






Festival, öğrencilerin topluma yönelik ve toplum içinde gözlemler, çalışmalar yapmasına
fırsat vermektedir.
Kendi seçmeli programları dışındaki alanlarda akranlarından öğrendikleri sayesinde
katılımcılar bilmedikleri bir alanda farklı bir öğrenme ya da farkındalık deneyimi
yaşamaktadır.
Grup çalışmaları, ekip ruhu/bilinci kazanmalarına, birlikte üretmenin meslek hayatının bir
gerçeği olduğunu fark etmelerine fırsat vermektedir.
Öğrenciler ekip çalışması ile becerilerini geliştirirken eğlenceli zaman geçirmekte böylece
yeni nesil öğrenme özelliklerine uygun bir eğitim fırsatı yaratılmaktadır.
Programlar hakkında eğiticiye ve kuruma geribildirim vermektedir.
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Festival yıllar içerisinde daha çok benimsenmiş ve sahiplenilmiştir. Her geçen yıl etkinliğe
öğrencilerin daha aktif ve motive katıldığı, izleyici ve takipçi sayısının arttığı gözlenmiştir. İlk
yıllarda öğrenci için bilişsel bir yük getiren etkinlik zaman içerisinde parçası olmaktan gurur
duyulan ve gelenekselleştirilmesi istenen bir kültürel etkinlik olarak ifade edilmektedir. Etkinliği
eğlenceli ve öğretici bulan öğrenciler kazanımlarını motivasyon, yaratıcılık, ekip çalışması,
sosyallik, liderlik, kültürel katkı gibi başlıklarda ifade etmektedirler. Festivalin en önemli
katkılarından biri öğrencilere bilimsel araştırma yapma motivasyonu kazandırmasıdır. Toplam
araştırma sayısı 15 iken bunların 9’u son dönemde (Fest 2018) yapılmıştır. Festival araştırma
yapmayı davranışa dönüştürme fırsatı vermiştir. Etkinliğin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesinde uzun erimde öğrenme kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacağı umudu giderek
artmaktadır.
Sonuç: Bu çalışmada Öğreniyorum-Öğretiyorum Festivali’nin çıkış noktası, süreci, hedeflenen
ve beklenmedik çıktıları öğrencilerin ürünlerinden örnekler eşliğinde sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler
Öğrenci merkezli öğrenme, araştırma, öğrenme, öğretme
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Onkolojik Karaciğer Cerrahisinin Preoperatif
Planlamasında 3D Model ile Uzmanlık Eğitimi
Ahmet Coker
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Mehmet Asim Ozer
Anatomi Anabilim Dalı Dijital Görüntüleme ve 3D Modelleme Laboratuvarı
Alper Uguz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Ezgi Güler
Radyoloji Anabilim Dalı
Omer Vedat Unalp
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Figen Govsa
fgovsa@yahoo.com, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dijital Görüntüleme ve
3D Modelleme Laboratuvarı
Giriş: Primer hepatik metastatik kanser operasyonlarının endikasyonlarında artış, vasküler,
tümöral ve organın anatomisi hakkında daha ayrıntılı bilgi gerektirir. 3D baskı karaciğer modelleri
yeni cerrahi yaklaşımlarda, yenilikçi ameliyat stratejileri ve ameliyat öncesi planlamada
kullanılmaktadır.
Amaç: Kişiye özgü bire bir hasta boyutlarında 3D modelleri yaratma amacımız, cerrahın
hepatektomi sürecine yardımcı olmak, tümör çapını, yayılımı ve karaciğer arteriyel yapısının yanı
sıra biliyer yapılar, portal ve hepatik venöz drenajı değerlendirerek kendini ve ekibin eğitimine
yardımcı olmasını sağlayacak yöntemleri sunmaktır.
Yöntem: Karaciğer tümöral dokusunun ve vasküler yapılarının 3D görüntülerini elde etmek için
20 hastanın bilgisayarlı tomografi taraması DICOM görüntüleme yazılımına aktarıldı. 3D yazılım
teknolojisi kullanılarak karaciğer, tümöral doku, portal damarlar, hepatik damarlar ve safra sistemi
3D modelleri oluşturuldu.
Bulgular: 3D modeller, bire bir insan boyutunda olduğundan organların topografik ilişkilerin
uzaysal anatomi konfigürasyonunu anlamamıza yardımcı oldu. 3D kişiselleştirilmiş karaciğer
modelleri, karaciğer tümörünün yerini, tümörün neden olduğu geometrik değişiklikler ve karaciğer
dokularındaki değişiklikler değil, komşu vasküler yapıların ilişkisi de modellerle farklı açılardan
kolayca manipüle edilebildi. Hastalar için preoperatif ameliyat protokolleri oluşturularak cerrahi
ekip girişimleri gerçekleştirdi.
Sonuç: Hastaya özgü modeller, tümörün kompleks vasküler hepatik anatomisini daha iyi
gösterdiğinden cerrahların operasyonu daha etkin ve konforlu bir şekilde yönlendirmelerine
olanak tanımıştır. Bu nedenle 3D modeller tedavi planlamasında yararlı bir amaca hizmet edebilir,
operasyon sürecini yönlendirebilir ve olası başarısızlıkları kontrol edebilirler. Bu modeller ayrıca,
hastaları zarar risklerine maruz bırakmadan, ekibin uzmanlık eğitiminde cerrahi tekniklerde
değerli deneyim kazanmalarına yardımcı olur. 3D model, tümör lokasyonunun, vasküler
pedikülünün ve vasküler komşu yapıların doğru bir temsilini sağlar. Bu nedenle, ideal minimal
invaziv ve hedefe yönelik kanser cerrahi başarısının en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra vasküler
anatomi hakkında bireyselleştirilmiş bilgiler sunması nedeniyle cerrahi planlamada yararlıdır.
Anahtar Kelimeler
3D model, uzmanlık eğitimi, genel cerrahi
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Ortopedi Uzmanlık Eğitiminde Kanserli Hastaya
Güvenli Bir Girişim İçin Üç Boyutlu Yazılım
Teknolojisinin Kullanılması
Anıl Murat Öztürk
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
Mehmet Asım Özer
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Onur Süer
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
Okan Derin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dijital Görüntüleme ve 3B Modelleme
Laboratuvarı
Figen Govsa
fgovsa@yahoo.com, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dijital Görüntüleme ve
3D Modelleme Laboratuvarı
Burçin Keçeci
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
Dündar Sabah
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

Giriş: Kemik tümörler, zorlu anatomik detayları nedeniyle ortopedi uzmanlık eğitimi içinde tedavi
protokolleri farklılık gösteren olgulardır. Bu çalışmada, sakral yerleşimli kondrosarkom olgusunun
ortopedi uzmanlığın farklı aşamasında olan ameliyat ekibinin hastaya en uygun preoperatif planı
oluşturmak için 3D render görüntüleri ve 3D baskılı modellerin oluşturulması amaçlandı.
Amaç; Bu çalışma, kişiye özgü 3D modellerinin, ortopedi uzmanlık eğitiminde karmaşık sakral
kitle cerrahisi sırasında ameliyat öncesi planlamaya nasıl rehber olacağını araştırmayı
amaçlamıştır.
Yöntem: Karın ağrısı ve idrar inkontinans şikayeti olan hastanın radyolojik görüntülemesinde
nöral foraminayı da invaze etmiş kondrosarkom ile uyumlu sinir köklerini gizleyen S2-3
seviyesinde 7x4.5 cm ve 2.5x2 cm kapsüllenmiş bir kitle gösterildi. Ortopedi cerrahi ekip, 3D
anatomi modelleme ekibiyle işbirliği yaparak tümörün fiziksel yerini, davranış karakterini anlamak
ve tedavi protokolunu hazırlamak için hastaya özgü bir 3D tümör modeli oluşturuldu.
Bulgular: Ortopedi ve 3D modelleme ekibi cerrahi girişim öncesi kullanılacak girişim yöntemi,
ostetomi sınırları, fiksasyona gerek olup olmadığı ve perioperatif riskler, hastaya özel 3D
modellerini kullanarak karar verildi. 3D modellerin görsel ve dokunsal muayenesi, hasta cerrahi
anatominin daha hızlı ve daha net anlaşılması sağlamıştır. Ameliyat ekibi olguya hazırlanmıştır.
Hastanın girişimi konforlu bir şekilde yapılmış hastanın postoperatif hiçbir komplikasyonu
izlenmemiştir.
Sonuç: Kemik tümörlerin cerrahi müdahalesi, tümöre, büyüklüğüne ve lokasyonuna bağlı olarak
değişir. Cerrahi sinir sıkışması, lumbopelvik instabilite ve suboptimal onkolojik rezeksiyon dahil
olmak üzere derin risklere sahip olabilir. 3D model ile hem koroner hem de sagittal düzlemler,
düzlemdeki açılar ve güvenli osteotominin sınırları gösterdi. 3D modeller, karmaşık anatomik
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bilgileri klinisyenlere aktarmaya yardım eder, operasyon öncesi planlama aşamasında,
intraoperatif navigasyon ve ortopedi tıp eğitimine rehberlik sağlar.
Anahtar Kelimeler
3D model, kişiye özgü cerrahi girişim, genel cerrahi, uzmanlık eğitimi

152

Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Süreci:
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi
Muzaffer Eskiocak
dreskiocak@hotmail.com, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bülent Sabri Ciğalı
bscigali@trakya.edu.tr, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sevgi Eskiocak
drseskiocak@hotmail.com, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ahmet Tezel
atezel@trakya.edu.tr, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Selma Süer Gökmen
selmasuergokmen@gmail.com, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mustafa İnan
mustafainan@trakya.edu.tr, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ahmet Muzaffer Demir
muzdem001@gmail.com, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin Akreditasyonu (MÖTE) süreci, fakülte yönetimlerinin, tıp
eğitiminin, UTEAK Ulusal MÖTE standartlarını karşılayıp karşılamadığı özdeğerlendirmesi
yapmalarıyla başlar. Bu bildirinin amacı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin özdeğerlendirme
deneyimini paylaşmaktır. Bu yolla, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programımızın akreditasyonu ile
tamamlanan süreçteki deneyimlerimizin Akreditasyon için TEPDAD'ne başvurmayı planlayan
fakültelere katkı sağlayacağı umulmuştur.
Yöntem ve Bulgular: Akreditasyona hazırlık süreci Ekim 2016’da Dekanlık, TEAD ve Ölçme
Değerlendirme Birimi yöneticilerinin yol haritası hazırlığı ile başlamıştır. Yaklaşık bir aylık çalışma
sonunda TÜTF Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Süreci: Çalışma Grupları, Bağlam, Gereç,
Süreç ve Çıktılara ilişkin Çalışma Yönergesi (http://bys.trakya.edu.tr/file/download/81331993/)
hazırlanmış, yapılacak işler için zaman çizelgesi belirlenmiştir. Ardından 28.11.2016’da MÖTE’nin
Akreditasyonu temalı bir Olağanüstü Akademik Kurul ile sürecin Fakülte’miz öğretim üyelerince
içselleştirilmesine yönelik ilk adım atılmıştır. Genel Kurulda; MÖTE’nin Akreditasyonunun anlamı,
akreditör kuruluşlar (WFME, UTEAK-TEPDAD), akreditasyon süreci ve zaman çizelgesi, süreç
yönetiminin
ilkeleri
öğretim
üyelerine
sunulmuştur
(http://bys.trakya.edu.tr/file/download/95543429/) .
Genel Kurulun ardından ÖDR Komitesi ve çalışma grupları oluşturulmuş, her çalışma grubuna
ayrı ayrı TÜTF Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Süreci: Çalışma Grupları, Bağlam, Gereç,
Süreç ve Çıktılara ilişkin Çalışma Yönergesi Dekan tarafından sunularak çalışmalarda yeni bir
aşamaya geçilmiştir.
Amaç ve Hedefler Standardı Çalışma Grubu’nun Fakülte’mizin amaç ve hedeflerini tamamlaması
öncelikle ele alınmış, çalışmanın çıktıları, 18.01.2017’de iç bileşenlerle bir çalıştayla
paylaşılmıştır.
ÖDR Komitesi her hafta toplanarak, MÖTE Standartları ve belirlenmiş gereksinimleri karşılamak
üzere oluşturulan beş farklı tematik çalışma grubunun çalışmalarını yakından izlemiş, UTEAK
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ÖDR Hazırlama Kılavuzu doğrultusunda raporlama yapılması için sürecin içinde aktivite
göstermiştir.
ÖDR hazırlama konusunda TEPDAD'nden eğitim talep edilmiş, Rektör'ün ve iç bileşenlerin
(öğrenci ve öğretim elemanı) geniş katılımlarını sağlamak için özel bir çaba gösterilmiştir.
Sonuç: Çalışma gruplarının elde ettiği çıktıların bağlam, biçem ve dil yönünden ortaklaştırılması
için ara değerlendirme toplantıları yapılmış, gruptan sorumlu ÖDR Komitesi üyesi tarafından
gözden geçirme ve düzeltme gereksinimleri belirlenmiş, ilgililere iletilmiştir. Tüm raporlar ÖDR
Komitesi ve TEAD Başkanı tarafından okunduktan sonra tüm ÖDR komitesi tarafından birlikte
okunmuş, son revizyonlar için kararlar bu okumalar sırasında alınmış, ardından ÖDR Komitesi’nin
iki üyesi tarafından yazım ve biçim gözden geçirme-düzeltim aşamasından sonra baskıya
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Özdeğerlendirme raporu, MÖTE
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Özel Çalışma Modülü ile Bilim Dünyasına Giriş
Raziye Emre
remre114@gmail.com, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asya Arslan
asyaarslan1995@gmail.com, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ege Sakur
ahmet.ege.sakur@gmail.com, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yaren Göktaş
yarengkts@gmail.com, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Vedat Evren
vevren@gmail.com, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

Özlem Yılmaz
oaylmz@gmail.com, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Özet: Özel çalışma modülü (ÖÇM) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesindeki çekirdek eğitim
programını güçlendiren ve öğrencilere ilgi duydukları alanlarda derinlemesine çalışma imkanının
yanı sıra; iletişim, zaman yönetimi, sunum yapma gibi becerilerini geliştirme fırsatı veren eğitsel
bir etkinliktir. 2004 yılından itibaren uygulanmakta olan ÖÇM’ler temel tıp bilimleri, klinik tıp
bilimleri ve tıp dışı alanlardan oluşmaktadır. Öğrenciler 2. ve 3. sınıflarda ilgilendikleri alanlara
göre seçim yapmakta ve öğretim üyeleriyle o konuda ayrıntılı çalışma olanağı bulmaktadır.
“Primer Sinir Hücresi Kültürü Hazırlanması” ÖÇM’si, 2. Sınıflardan 4 öğrencinin katılımıyla 5
günlük blok uygulama şeklinde gerçekleştirilmiştir. ÖÇM süresince hücre kültürüyle ilgili bilgiler
aktarılmıştır, öğrenciler literatür taraması yaparak araştırdıkları konularda sözlü sunumlar
gerçekleşmiştir. Ayrıca primer sinir hücre kültürüyle ilgili İngilizce bir makaleyi irdelemişlerdir.
Laboratuvar ortamını ve araç-gereçlerini öğrenerek hücre kültürünün hazırlanışı izlemişlerdir. Bu
ÖÇM ile öğrenciler deneysel çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmuşlar, teorik bilgilerin
uygulamaya dönmesiyle kafalarında oluşan soruları cevaplandırma olanağı bulmuşlardır. Bilimsel
araştırma yöntemiyle ilk kez tanıştıkları bu modül, hem deneysel bir çalışmanın nasıl yapıldığını
öğrenme hem de grup içinde çalışma ve sunum yapma becerilerinin geliştirilmesine katkıda
bulunan bir etkinlik olmuştur.
Giriş ve amaç: Özel Çalışma Modülü öğrenciye çekirdek eğitim dışındaki ilgi duyduğu alanlarda
çalışma olanağı sunan, bilgi birikimini artırmaya yönelik araştırma ve öğrenme becerilerini
geliştirerek donanımlarını artırmayı hedefleyen uygulamalardır.
Öğrenme Hedefleri: Küçük grup içinde iletişimin artırılması, sözel sunum becerilerinin
geliştirilmesi, bilimsel bir makaleyi irdelenmesinin öğrenilmesi, hücre kültürü yönteminde dikkat
edilmesi gereken konularda bilgi edinilmesi ve laboratuvar uygulamasının izlenmesidir.
Yöntem: Bir öğretim üyesi, bir uzman ve dört gönüllü öğrenciden oluşan bir grupla beş günlük
sürede ÖÇM’yi gerçekleştirmiştir.
İlk gün, tanışma sohbeti yapılmış ve karşılıklı beklentiler tartışılmıştır. ÖÇM işleyişine dair plan
yapılmış ve her öğrenciye birer konu verilerek sunum hazırlamaları istenmiştir. Ayrıca konuyla
ilgili İngilizce “Sıçan primer glial hücrelerinde akrilonitrilin sebep olduğu toksisite ve oksidatif
stres:N-asetilsisteinin koruyucu etkileri” makalesinin bölümleri öğrencilere paylaştırılmış ve
tartışılmak üzere incelemeleri istenmiştir.

155

İkinci gün, öğrenciler literatür taraması yaparak hazırladıkları konuları sözlü sunumla
aktarmışlardır.
Üçüncü gün, öğretim üyesinin yönlendirmesiyle makaleyi inceleyerek tartışmışlardır. Daha sonra
laboratuvara girerek, hücre kültürü için gerekli hazırlıkları izlemişlerdir.
Dördüncü gün, deney hayvanından hücrelerin izole edilmesi, sayılması ve ekilmesi ile ilgili pratik
uygulamaları gözlemlemişlerdir.
Son gün ise, steril kaplardaki hücrelerin mikroskopta değerlendirilmesi yapılmıştır. Öğretim üyesi
ve öğrenciler bir araya gelerek ÖÇM’nin genel değerlendirmesini yapmış ve geri bildirimlerini
vermişlerdir.
Sonuç: Bu ÖÇM etkinliğinde öğrenciler, bilimsel metodoloji ile tanışmışlardır. Literatür
araştırması yaparak bağımsız öğrenme ve sunum becerilerini geliştirmişlerdir. Bilimsel bir
makaleyi ilk kez okuyup tartışarak irdelemeyi deneyimlemişlerdir. Primer hücre kültürü çalışması
üzerinden doku kültürü laboratuvarı ve deneysel çalışmalar hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi
olmuşlardır. Sonuç olarak öğrenciler kendilerini; grup içinde çalışma, iletişim kurma, zaman
yönetimi, kaynak literatür tarama, eleştirel okuma, bilgi derleme ve bunları sözlü sunumla aktarma
konularında geliştirme imkanı bulmuşlardır. Özel Çalışma Modülleri öğrencilerin mezuniyet öncesi
tıp eğitimlerine katkıda bulunan ve eğitime çeşitlilik kazandıran verimli çalışmalar olarak
sürdürülmelidir.
Anahtar Kelimeler
Özel çalışma modülü, hücre kültürü
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Paramedik Öğrencilerinin İleri Yaşam Desteği
Basamaklarını Uygulama Becerilerindeki Öz
Yeterlik Algıları
Pınar Daylan Koçkaya
pinarkockaya@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Semra Esen
esensemra@yahoo.com, Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım

İlker Gürcüoğlu
dr_ilkergurcuoglu@hotmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD
Giriş ve Amaç: Öz yeterlik bireyin davranışları üzerinde etkili olan bilişsel algılama faktörlerinden
birisi olarak belirtilmektedir.Algılanan öz yeterlik ise bir görevi başarılı bir şekilde tamamlamak için
algılanan yeteneğe ilişkin bir bireyin kendine olan güven seviyesiyle ilgilidir. Kısaca kişinin kendi
yeterliliğini algılayıp bunu nitelendirebilmesi durumu olduğu söylenebilir. Özy eterlik, tıp eğitimi
alanlarının çoğunda, öz değerlendirme ve kendi kendini yönlendiren öğrenme gibi önemli bir
faktördür ancak basit bir ölçüm aracının oluşturulmaması nedeniyle resüsitasyon eğitiminde çok
az örneklendirilmiştir. Paramedik eğitimlerinde hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği
verebilen; hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam
kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapabilen sağlık personeli yetiştirmek
amaçlanmaktadır Öğrencilerin beceri uygulamalarındaki yeterlik algısı değişmektedir. Uygulama
sıklığı ile uygulamaların zorluk algısı arasında ters bir oran izlenir. Sıklık arttıkça özyeterlik algısı
da artmaktadır Staj uygulamalarının sonrasında yapılan değerlendirmelerde teorik bilgilerin staj
ortamında pekiştiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerin ileri yaşam desteği(İYD)
basamaklarındaki öz yeterlik algıları tespit edilerek 112 ambulanslarında yaptıkları staj
sonrasında öz yeterlik algılarının değişip değişmediğinin ölçülmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım bölümündeki 2016-2017
eğitim öğretim yılı ikinci ve dördüncü dönemdeki paramedik öğrencileri çalışmaya alınmıştır.
2.dönem 120 ve 4.dönem 120 öğrencinin İYD basamaklarında öz yeterlik algılarının hazırlanan
veri toplama aracı ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Veri toplama aracı olarak hazırlanan
ankette kullanılan bilgilendirilmiş onam formu, sosyo-demografik bilgiler ve İYD özyeterlik
algılarının saptanması için uygulama basamakları yer almaktadır. İleri yaşam desteği becerilerinin
öz-yeterlik algısı anketinde; beşli Likert tipinde yanıtlancak toplam 31 soru vardır. Etik kurul izni
alınan çalışmanın veri analizinde Amsterdam Üniversitesi tarafından desteklenen JASP 0.8.1.2
istatistik programı kullanılmıştır.
Bulgular: Anket dağıtılan 240 öğrenciden 106`sı anketi yanıtlamıştır. Katılım oranı %44`dür.
Çalışmaya katılan öğrencilerin %51.4 ü ikinci dönem %48i 4. dönemdir. Öğrencilerinin %75.5 i
sağlık meslek lisesi dışında bir liseden mezun olmuştur.
Öğrencilerin %35’inin daha önce sağlık alanında tecrübesi olduğu izlenmiştir. 1 ve 2.sınıf
öğrencilerinin tamamının daha önce ileri yaşam desteği uygulamaları incelendiğinde %17.1 inin
maket üzerindeki çalışmalar dahil hiç ileri yaşam desteği uygulama şansı olmadığı saptanmıştır.
1.ve 2.sınıfların uygulama basamaklarına ait özyeterlik durumları karşılaştırıldığında 2.sınıf
öğrencilerinin genel ortalama, havayolu, solunum ve dolaşım basamaklarına ait öz-yeterlik
değerlerinin yüksek olduğu izlenmiştir. Bu yükseklik genel ortalama ve dolaşım basamaklarında
anlamlı olarak ölçülmüştür . Daha önce İYD uygulayanların uygulama sayılarına göre öz yeterlik
algıları incelendiğinde hiç uygulamayanlar ile uygulayanlar arasında anlamlı fark saptanmıştır.
Uygulama sayısına göre İYD basamaklarına ait öz yeterlik algısı detaylandırıldığında tüm
basamaklarda anlamlı fark olduğu belirlenmiştir
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Sonuç: Çalışmamızda staj programlarını ve 2 yıllık eğitimlerini tamamlamış öğrencilerin İYD
konusunda staj yapmamış öğrencilere göre kendilerini daha yeterli gördükleri
saptanmıştır. Beceri gerektiren uygulamaların deneyim sayısı ile uygulamada daha başarılı
olunabileceği düşünülebilir. Daha önce İYD uygulamış öğrencilerin özyeterlik algılarının daha
yüksek olduğu izlenmiştir. Uygulama sayıları göz önünde bulundurulduğunda İYD uygulama
şansı yüksek olan öğrencilerin öz yeterlik algılarının hiç uygulamamışlara göre daha yüksek
olduğunun görülmesi beklenen bir durum olacaktır. Beceri eğitimlerinde tekrarların ve tam
öğrenme sağlayabileceği ve eğitimcinin kolaylaştırıcı rolü üstlenerek öğrenciye beceri rehberleri
eşliğinde geri bildirim vererek yönlendirmesini etkisinin olacağı düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler
Özyeterlik, paramedik, ileri yaşam desteği
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Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri
Anatomi Disseksiyon Uygulama Dersleri
Hakkında Ne Düşünüyor?
Ayşe İmge Uslu
aiuslu@sanko.edu.tr, SANKO Üniversitesi

Demet Arı Yılmaz
drdemetay@hotmail.com, SANKO Üniversitesi

Bahadır Murat Demirel
bmdemirel@yahoo.com, SANKO Üniversitesi

Pınar Günel Karadeniz
pgkaradeniz@sanko.edu.tr, SANKO Üniversitesi

Salih Murat Akkın
smakkin@sanko.edu.tr, SANKO Üniversitesi
Giriş ve Amaç: Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin amacı toplumun gereksinimlerine yönelik nitelikli
hekimler yetiştirmektir. Bu eğitimin içerisinde anatomi dersleri önemli bir yer tutmaktadır.
Öğrenme sürecinde öğrencinin kendini yönlendirebilmesi ve bu yönde bağımsız ve özerk
öğrenme becerileri kazanması hedeflenmektedir. Anatomik disseksiyon insan kadavralarında
organların ve yapıların sistematik ve topografik olarak incelenmesine olanak verir. Kadavra
kullanımı anatomi eğitiminin ön koşuludur. Disseksiyonlar; kitap, atlas, modeller gibi eğitim
materyallerinin yetersiz kaldığı, insan vücudunun üç boyutlu yapısının anlaşılması konusunda
önemli bir yere sahiptir. Disseksiyonun öğrenciler tarafından da gerçekleştirilmesi mesleki
becerilerinin yanı sıra hastalara karşı etik ve insancıl yaklaşım becerisi kazanmalarını da sağlar.
Öğrenci geribildirimleri, öğrenme-öğretme sürecinde ulaşılan düzeyi belirlemede yaygın kullanılan
araştırma yöntemlerinden birisidir. Bu çalışma ile SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. ve 4. sınıf
öğrencilerinin “Klinik Pratiğe Giriş” ders kurulunda almış oldukları anatomi disseksiyonu uygulama
dersleri sonrası bu eğitimin kuramsal bilgi, uygulama becerisi, kişisel gelişim üzerine etkisi ile
ilgili geri bildirimleri değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencilerine “Klinik Pratiğe
Giriş” ders kurulu bitiminde müfredat kapsamında almış oldukları disseksiyon uygulamalarını
değerlendirmeleri için 10 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. 4. sınıf öğrencilerine de 3.
sınıfta iken almış oldukları disseksiyon uygulamalarını, klinik dönem bakış açısı ile
değerlendirmeleri için yine 10 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Bu anketler kuramsal
bilgiyi, uygulama becerisini, cesareti, stresi, kendine olan güveni, klinik döneme hazırlığa yönelik
motivasyonu, uygulamanın gerekliliğini değerlendirmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.
Sorulara verilen yanıtlar "çok fazla", "orta düzeyde", "az düzeyde" ve "hiç" olmak üzere 4’lü likert
ölçeği üzerinden değerlendirilmiştir.
Bulgular: 3. sınıf öğrencilerinin yaklaşık %70’inden fazlası disseksiyon uygulamalarının kuramsal
bilgilerini çok fazla desteklediğini, anatomik oluşumların akılda kalıcılığını, el becerilerini, cerrahi
girişimlere yönelik cesaretlerini, kendilerine olan güveni ve klinik döneme hazırlığa yönelik
motivasyonlarını çok fazla artırdığını belirtmiştir. 4. sınıf öğrencilerinin ise yaklaşık %80’i
disseksiyon uygulamalarının kuramsal bilgilerini çok fazla desteklediğini, anatomik oluşumların
akılda kalıcılığını, el becerilerini, kendilerine olan güveni ve klinik döneme hazırlığa yönelik
motivasyonlarını çok fazla artırdığını; %83’ü disseksiyon uygulamalarının beklentilerini çok fazla
karşıladığını belirtmiştir. Ayrıca hem 3. sınıf hem de 4. sınıf öğrencilerinin yaklaşık %85’i
disseksiyon uygulamalarının çok gerekli olduğunu düşünmektedir.
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Sonuç: Anatomi, tıp eğitiminin tüm alanlarına zemin hazırlar. Bu nedenle tıp eğitimi içerisinde
kuramsal ve uygulamalı anatomi derslerinin yeri ve önemi büyüktür. Bu çalışmanın sonuçları
öğrencilerin mezuniyet öncesi anatomi disseksiyonu uygulama derslerinden memnun olduklarını
göstermektedir. Öğrencilerin olanaklar ölçüsünde kadavra disseksiyonlarında aktif görev almaları
sağlanmalıdır. Tıp eğitimini geliştirme ve iyileştirme çabaları içinde, öğrenci geribildirimlerinin çok
önemli yeri vardır.
Anahtar Kelimeler
Anatomi eğitimi, anatomi disseksiyon uygulamaları, öğrenci geri bildirimi
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Sinema ve Tıp
Funda İfakat Tengiz
fundatengiz@gmail.com, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Selen Akyol Bahçeci
selen.bahceci@ikc.edu.tr, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş ve Amaç: Öğrenmenin gerçekleşmesinde gerçek hayattan örneklerin kullanılması,
bağlamla birlikte düşünmenin sağlanması ve öyküleştirerek akılda kalıcılığı arttırma yöntemlerine
başvurulduğu bilinmektedir. Bu bağlamda sinema filmlerinin öğrencilere iletişim becerilerini
öğretmede kullanılabileceği düşünülmüştür. Sinema filmlerinin yazılı senaryolardan ve
simülasyonlardan daha etkili olduğu bilinmektedir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde(İKÇÜ)
“Üniversite Seçmeli Havuz Dersleri” kapsamında öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda
derinlemesine bilgi ve beceri geliştirebilmelerine yönelik “Sinema ve Tıp” seçmeli dersi açılmıştır.
Bu ders ile; hekimlerin hasta, hasta yakını ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirmesi
amacıyla sinema filmlerinin kullanılması ve öğrencilerde iletişim becerileri hedefleri hakkında
farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Bu ders ile sinema filmlerindeki hekim ve hastalık profilleri
aracı olarak kullanılarak öğrencilerin etkin dinleme, sözsüz iletişim, sözlü iletişim, açık iletişim,
empati gibi temel iletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.
Yöntem: Eğitim haftada iki saat, 14 hafta sürmüştür. Ağırlıklı olarak dönem 3 olmak üzere
dönem4 ve 5’ten 183 öğrenci derse katılmıştır. İki öğretim üyesi kolaylaştırıcılık yaparak dersi
yürütmüşlerdir. ilk hafta öğrencilerle birlikte, izlenen filmleri değerlendirmek üzere bir “film
değerlendirme formu” hazırlanmıştır. Sonraki 7 hafta eğiticilerin belirlediği 7 film evde izlenip, film
değerlendirme formu doldurularak gelinip sınıfta film hakkında tartışma yürütülmüştür. Bu arada
öğrencilerden 10’ar kişilik gruplar oluşturmaları ve Tıp, sağlık konularının işlendiği bir film
üzerinde çalışarak, filmin tıp ile ilişkisi, neden izlenmesini önerdikleri, iyi ve kötü sahneleri içeren
bir grup çalışması yapmaları istenmiş ve 8-13. Haftalarda ders saati sırasında küçük grup
çalışmaları yapılmıştır. 14. Haftada öğrenciler kendi belirledikleri ve ekip çalışması yaparak
oluşturdukları film tanıtımı ve poster bildirilerini yarım gün süren bir etkinlikte büyük grupta
arkadaşlarına sunmuşlardır.
Bulgular: Yedi sinema filmi izlenmiş ve iletişim becerileri hedefleri derste irdelenmiştir. Öğrenciler
hasta perspektifi, çocukla iletişim, ergenle iletişim, yaşlı hastayla iletişim, hasta yakınları ile
iletişim, meslektaşlarla iletişim, hekim olan hasta ile iletişim, anksiyöz hastayla iletişim, agresif
hasta ile iletişim, işitme ve görme kaybı olan hasta ile iletişim, şiddet ve iletişim, engelli hasta ile
iletişim, cinsel öykü alma, kötü haber verme gibi iletişim becerileri konularında farkındalıklarının
arttığını belirtmişlerdir. Küçük grup çalışmalarında öğrenciler kendi belirledikleri on altı (16) farklı
film üzerinde çalışmış ve ekip olarak hazırlık yapmışlardır. Son hafta filmleri birbirlerine sunup
tanıtmışlardır. Bu sunumlarda ifade kabiliyeti, sunumun düzeni, özgünlük, ekip çalışmasına uyum,
zaman kullanımı ve çalışma için hazırlanmış poster değerlendirme ölçütü olarak kullanılmıştır.
Öğrencilerin değerlendirilmesinde derse katılım, filmi izleyip değerlendirme formunu doldurarak
öğretim üyesine teslim, ekip çalışması içinde yer alma, poster ve sunum hazırlama ve sunma
ölçüt olarak kullanılmıştır.
Sonuç: Ders ile öğrenciler eğlenerek ve farklı bakış açılarından tartışma yürüterek hasta-hekim
iletişimini irdelemişlerdir. Ekip çalışması yaparak birlikte üretmiş ve sunmuşlardır. Dersin ağırlıklı
olarak dönem 3 öğrencileriyle yürütülmesi klinik eğitim öncesi dönemde öğrencilerin iletişim
becerileri konusunda farkındalıklarını arttıracağını ve bu durumun klinik dönemde yararlı
olacağını düşündürmektedir. Bu dersin her güz döneminde açılması ve tüm öğrencilerde
farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimi, sanat ve tıp, sinema ve tıp
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Sınav Sonrası Soruların İncelenmesi ve Saptanan
Hatalar
Sevgi Eskiocak
drseskiocak@hotmail.com, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fünda Üstün
fundaustun@trakya.edu.tr, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Serhat Oğuz
serhatoguz@trakya.edu.tr, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Zeynep Banu Doğanlar
zdoganlar@trakya.edu.tr, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ruhan Deniz Topuz
ruhantopuz@gmail.com, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ebru Taştekin
ebrutastekin@hotmail.com, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hakan Emmungil
hemmungil@gmail.com, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Sınav öncesi hazırlıklar kadar sınav sonrası incelemeler de sınav kalitesini etkileyen
faktörlerdir. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ölçme ve Değerlendirme Birimi çalışma ilkeler 2016
yılında yeniden belirlenmiş ve sınav sonrası inceleme çalışmaları standardize edilmiştir. Bu
çalışmada 2017-2018 eğitim öğretim yılında ölçme ve değerlendirme birimi çatısı altında yapılan
kuramsal sınavlardan sonra soru inceleme çalışmasının sonuçlarını değerlendirmek
amaçlanmıştır.
Yöntem: Fakültemizde sınav bittikten sonra 1 saat içinde sınav soruları cevapları ile birlikte ilan
edilmekte ve soru tartışma oturumu yapılmaktadır. Öğrencilere sorular ile ilgili itiraz etmeleri için 1
iş günü süre verilmektedir. Ölçme ve değerlendirme birimi sınavda verilen cevapları analiz
etmektedir. Bu analizde sınav bütün olarak değerlendirilmesi ile beraber soruların her birinin de
değerlendirmesi yapılmaktadır. Soruların değerlendirmesinde incelenen özellikler; sorunun doğru
bilinme oranı, ayırt ediciliği, güçlük derecesi ve cevapların seçeneklere dağılımıdır. Bu inceleme
sonunda güçlük derecesi önerilenin dışında olan, bilinme oranı %20’nin altında kalan, ayırt
ediciliği düşük ve tersine dönmüş sorular incelemeye alınmak üzere tespit edilmektedir.
Öğrencilerin itiraz ettikleri sorular ile ÖDB’nin tespit ettiği sorular soru inceleme komisyonu
tarafından değerlendirilerek karar bağlanmaktadır. Alınan kararlar raporlaştırılmakta, hazırlanan
tutanak fakültemiz internet sayfasından ilan edilmektedir.
Bulgular: 2017-2018 eğitim öğretim yılında tamamlanmış olan 36 kuramsal sınav çalışmaya
alınmıştır. Eğitim öğretim yılının başından itibaren günümüze dek toplam 36 kuramsal sınav
yapılmış olup, bu sınavlarda 3165 soru kullanılmıştır. Sınav sonrası ÖDB’nin yaptığı
değerlendirmede saptanan 178 soru, öğrencilerin yaptıkları itirazlar nedeniyle 124 soru ve
öğretim üyesinin itirazı olan 1 soru olmak üzere toplam 263 (%0.08) soru incelenmeye alınmıştır.
İncelenen sorulardan 29 (%0.92)’u iptal edilmiş ve sınavın başarı durum değerlendirmesinden
çıkarılmıştır. Soru kökünde anlam bozukluğu (n=12, %0.38) en sık iptal nedeni olmuştur. Doğru
seçenek yokluğu (n=7, %0.22), üçten fazla seçenekte doğru yanıt varlığı (n=4, %0.13), kapsam
dışı konulardan veya programda işlenmeyen konulardan sorulan sorular diğer iptal nedenlerini
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oluşturmaktadır. İncelenen sorulardan 37 (%1.17)’ü ise düzeltilerek sınav değerlendirmesinde
kullanılmıştır. Bu soruların 29 (%0.92)’unda doğru seçeneğin hatalı belirlenmesi, 8 (%0.25)’inde
ise iki seçenekte doğru yanıt olduğu tespit edildi.
Sonuç: Sınav başarı durumunun belirlenmesi süreçlerinin geçerli ve güvenilir olması için sınav
sonrası soruların ve cevapların ilan edilmesi, tartışmaya açılması, itiraz edebilme olanağının
sağlanması önemlidir. Bununla beraber sınav analizinin yapılması da hatalı soruların tespitinde
kullanımı da önemli ölçüde sınav sonuçlarının geçerliğine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bu
işlemler sınav ile ilgili şeffaflığı da sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler
Ölçme ve değerlendirme, soru inceleme, soru iptali
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Standart Hasta ile Eğitimin Profesyonel Değerlere
Etkisi
Yeşim Şenol
yysenol@gmail.com, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Selen Bozkurt
selenb@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ender Terzioğlu
ender2504@gmail.com, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Tıp eğitiminde profesyonel değerler önemli yetkinlik alanlarından bir tanesidir.
Profesyonellik bir mesleği başarılı bir şekilde yürütmek için geçerli özgün davranışlar ve yeterlikler
birleşimi olarak tanımlanmaktadır. Tıp eğitimini tamamlayan bir hekimin sahip olması gereken
yedi rolden birisini profesyonellik oluşturmaktadır. Profesyonel rol, etik uygulamalar, yüksek
kişisel davranış standartları, mesleğine bağlılık, mesleksel düzenlemelere bağlılık ve kişisel
sağlığını koruyarak bireysel olarak hastaların ve toplumun sağlığına ve iyilik haline kendilerini
adamayı içermektedir. Bu çalışmada standart hasta uygulamaları ile öğrencilerin profesyonellik
değerlerindeki değişiminin izlenmesi hedeflenmiştir.
Yöntem: Çalışma 2016-2017 eğitim döneminde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim
alan 346 dönem 3 öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrenciler standart hastalar ile hasta öyküsü
alma, fizik muayene ve profesyonel değerlere ilgili uygulamalar yapmıştır. Profesyonel tutumlara
ilişkin eğitim programında iki kez standart hasta görüşülmesi, film izlenmesi ve analizi ile hasta
görüşme videolarının ve hasta geribildirimlerinin tartışılması yer almaktadır. Profesyonelliğe
ilişkin tutumlar, Pansilvanya Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından geliştirilen
“profesyonalizm” ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Demirören ve
ark. tarafından yapılmıştır. Ölçek yedi alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek formu öğrencilerin
tümüne eğitim öncesi ( Ön test) ve eğitimlerin bitmesinden sonra ( sontest)
uygulanmıştır. İstatistiksel analizlerde iki ortalama arasındaki farkın anmalılık testi kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların % 52’si kadın, %48’i erkektir. Standart hasta ile uygulamalar ve diğer
eğitimler sonrası, öğrencilerin profesyonellik tutum ölçeği ortalama puanları; eğitim öncesi ve
sonrasında sırasıyla hesap sorulabilirlik için 17,52±1,75- 18,12±1,85; zenginleştirme için
16,38±2,1-17,0±1,6; hakkaniyet için12,5±1,3,13,03±2,1, onur ve şeref için, 19,64±1,7-20,7±1,5,
özgecilik için 8,4±1,2-13,5±2,1 ödev için11,9±1,2- 13,4±1,1 ve saygı için 5,51±0,6- 5,92±0,9
olarak bulunmuştur. Öğrencilerin ortalama puanları cinsiyete göre karşılaştırıldığında tüm alt
boyutlarda kadın öğrencilerin puanları erkek öğrencilere göre yüksek bulunmuştur. Bu farklılık
istatistiksel olarak anlamlıdır (p>0,05).
Sonuç: Profesyonel değerler birden çok değişkenden etkilenen, karmaşık, ölçülmesi zor bir
yetkinlik alanıdır. Standart hasta ile eğitimden sonra öğrencilerin profesyonellik ölçek puanlarında
bir artış görülmüştür. Bu artış kadın öğrencilerde erkek öğrencilere göre istatistiksel olarak
anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler
Standart hasta, profesyonel değerler, ölçek
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3
Araştırma Projelerinin Öğrenciler Üzerindeki
Etkileri
Canberk AKSOY
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 4 Öğrencisi
Merve ALPMAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 4 Öğrencisi
Damla Nur Dinç
damla-d68@hotmail.com, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 4 Öğrencisi
Gözde Doğan
dogang1204@gmail.com, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 4 Öğrencisi
Ahmet Utku Dönmez
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 4 Öğrencisi
Gökmen GÖKŞEN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 4 Öğrencisi
Deniz BİLLUR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji AD
Yasemin YAVUZ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD
Belgin CAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji AD

Giriş: Proje tabanlı öğrenim; öğrencilerin kendi öğrenimlerini kurguladıkları ve bu sayede
yaratıcılıklarını geliştirebildikleri, grup olma bilinci geliştiren bir programdır.
Amaç: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde (AÜTF), öğrencilerin bilimsel düşünme ve araştırma
yöntemleri konusunda deneyim kazanmaları amacıyla 2002-2003 Eğitim Öğretim yılından bu
yana zorunlu kanıta dayalı tıp (KDT) ve araştırma planlama yürütme (APY) dersleri
verilmektedir. AÜTF’de öğrenim gören dönem 4-5-6 öğrencileri üzerinde yapılan bu çalışmayla,
dönem 3’te yapılan bilimsel araştırma projelerinin (BAP) öğrencilerin bilimsel bakış açılarına,
grup çalışması bilinçlerine ve ileride yapacakları bilimsel çalışmalara olan etkilerinin saptanması
amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu araştırma, tanımlayıcı tipte bir anket çalışması olup Şubat-Nisan 2017 tarihleri
arasında AÜTF’de öğrenim gören 60’ar kişilik dönem 4, 5, 6 öğrencilerinden oluşan rastgele
seçilmiş 180 kişiye uygulanmıştır. Araştırma için Ankara Üniversitesi Öğrenci Projeleri Etik
Kurulundan gerekli onay alınarak katılımcıların kişisel bilgileri gizli tutulmuştur.
Elde edilen veriler SPSS 11.5 programında analiz edilmiştir. Dönemlere göre puan ortalamaları;
tek yönlü varyans analizi veya Kruskal-Wallis varyans analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Proje ekibinden ve/veya bilimsel/istatistik danışmanından memnun olanlar/olmayanların ve
araştırma projesini faydalı bulanlar/bulmayanların puan ortalamaları Student’s t veya MannWhitney U testi kullanılarak karşılaştırılmıştır.
Çalışmamızın bağımlı değişkeni, bilimsel araştırma projesi değerlendirme anketi ölçeğinin
puanıdır. Bağımsız değişkenler; araştırma projesi eğitiminin alınıp alınmama durumu, cinsiyet,
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dönem, birlikte bilimsel araştırma projesi yapılan grup, birlikte çalışılan bilimsel danışman ve
birlikte çalışılan KDT (istatistik) danışmanıdır.
BAP ölçeği ile öğrencilerin bilimsel poster ve sözlü sunum hazırlama, zaman yönetimi, bilimsel
kaynak kullanımı, grup çalışma bilinci, bilimsel dil kullanımı, bu dersin meslek yaşantılarına etkisi,
sorunlara çözüm getirebilme, bilimsel çalışma sunabilme, bilimsel çalışmada istatistiğin önemi
konularında kazanımları ölçülmüştür. Ölçek 15 maddeden oluşmaktadır. Yanıtlar 5'li
Likert yöntemi kullanılarak alınmıştır. Ölçekte alınabilecek maksimum puan 60, minimum puan 0
olmak üzere 45 ve üzeri puan alan öğrencilerin BAP ölçeği üzerinden yeterli kazanım sağladığı
varsayılmıştır.
Bulgular: Çalışmamızda eğitimi alan öğrencilerin BAP değerlendirme ölçeği puan ortalamaları
dönemler arasında farklılık göstermiştir (p=0.007). Farklılığın hangi 2 alt gruptan kaynaklandığına
bakıldığında, dönem 4 ve 6’lar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür
(p=0.005). Puan ortalamaları dönem 6’larda en yüksek, dönem 4’lerde en düşük bulunmuştur.
Dönemler büyüdükçe, öğrencilerin APY dersinin hekimlik hayatlarına olan etkileri hakkında
farkındalıklarının arttığı söylenebilir. BAP değerlendirme ölçeği değişkeni ile “KDT
danışmanınızdan yeterli destek aldığınızı düşünüyor musunuz?” sorusu (p=0,013) ve “Bilimsel
danışmanınızdan yeterli destek aldığınızı düşünüyor musunuz?” sorusu kategorileri için de
anlamlı fark bulunmuştur (p=0.02). Proje grubu içinde uyumlu bir çalışma ortamı yakalayıp KDT
ve bilimsel danışmanından memnun olanların BAP ölçeği puanı daha yüksektir. Elde edilen
veriler aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.
Sonuç: Sonuç olarak; araştırma süreci komplekstir, birçok faktör sürece katkıda bulunur. Bu
faktörler içinde ekip çalışması, ekip içinde liderlik gibi kavramlar sayılabilir. Tıp eğitiminde
öğrencilere bu konuların yer alacağı seçmeli derslerin verilmesi önerilebilir. Çalışmamız,
fakültemizde bu konuda yapılan ilk çalışma olup bundan sonra yapılacak araştırmalara öncülük
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler
Bilimsel araştırma, kanıta dayalı tıp
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Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme
Selda Yardım
seldayardim@akdeniz.edu.tr, Akdeniz.Üniversitesi

M.Kemal Alimoğlu
kalimoglu@akdeniz.edu.tr, Akdeniz. Üniversitesi
Amaç: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) dönem V öğrencileriyle 2013 den
beri
yürütülmekte
olan
2018
eğitim
öğretim
döneminde
de
halen
“Takım
Çalışmasına Dayalı Öğrenme ” başlıklı ders içeriği ve (TDÖ) sürecini tanıtmaktır
Gereç yöntem: AÜTF de TDÖ, ilk defa 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde uygulanmaya
başlamış olup, Dönem 5 programında Nöroloji ve Tıbbi Etik stajlarında uygulanmaktadır. Nöroloji
stajında Polinöropatiler başlığı altında yarım günlük bir uygulama yapılırken; Tıbbi Etik stajında
hasta-hekim hakları, aydınlatılmış onam, tıbbi hatalar ve malpraktis konularında tam günlük bir
uygulama yapılmaktadır. Her iki uygulamanın da başında konulara yönelik hazırlanmış öğrenme
materyalleri öğrencilere dağıtılmakta, uygulama gününe öğrenciler bunları okumuş olarak
gelmektedir. Uygulama hazırlanan çoktan seçmeli soru setlerinin öğrenciler tarafından önce
bireysel bazda ve daha sonra takım halinde yanıtlanmasıyla başlamaktadır. Daha sonra eğitici
soruların doğru yanıtlarını bilgiler vererek açıklamaktadır. Uygulamanın geri kalan kısmı takımlara
verilen görevlerle sürmektedir. Nörolojide görev olarak gerçek hastalar, Tıbbi etik stajında ise
yazılı etik ikilem içeren senaryolar kullanılmaktadır. Her iki uygulamanın etkinliği öğrencinin derse
katılımı, akademik başarısı, memnuniyeti ve bilginin akılda kalıcılığı üzerinden klasik derslerle
karşılaştırılarak değerlendirilmektedir. Veri toplamada kullanılan ölçekler ise;
-TDÖ geribildirim formları
-Derse katılım ölçeği
-Akılda kalıcılık testi
-Sınav notları
Bulgular: TDÖ Nöroloji staj programında yapılan değerlendirme sonuçları şu şekildeydi:
-Klasik eğitimde ortalama öğrenci memnuniyet skoru 5 puan üzerinden 3.01 ±0.9 iken TDÖ de
3.94±1.08 bulundu.
-Klasik eğitimde staj sonu sınav başarı puanı 78.9±3.9 iken TDÖ de 79.6±4.4 bulundu ve
aralarında anlamlı fark yoktu.
- Klasik eğitimde ortalama akılda kalıcılıkla ilgili test puanı 3.28 ±1.70 iken TDÖ de 5.85±1.74
bulundu,aralarındaki fark anlamlı idi.
- Eğitici ve öğrenci için derse katılım puanlarına bakıldığında ise;
Eğitici için; klasik eğitimde ortalama derse katılım puanı 1.33 ±0.67 iken TDÖ de 4.54±0.65
bulundu,bu bulgu TDÖ lehine anlamlıydı.
Öğrenci için; klasik eğitimde ortalama derse katılım puanı 2.5 ±0.88 iken TDÖ de 4.33 ±0.94
bulundu,bu bulgu TDÖ lehine anlamlıydı.
Tıbbi Etik staj programında yapılan değerlendirme sonuçları şu şekildeydi:
-Klasik eğitimde ortalama öğrenci memnuniyet skoru 8 puan üzerinden 4.11 ±0.7 iken TDÖ de
4.72±0.2 bulundu.
-Klasik eğitimde staj sonu sınav başarı puanı 7.48±0.8 iken TDÖ de 7.11±0.9 bulundu ve
aralarında anlamlı fark yoktu.
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- Klasik eğitimde ortalama akılda kalıcılıkla ilgili test puanı 8.16 ±0.80 iken TDÖ de 6.62±1.18
bulundu, aralarındaki fark anlamlı idi.
- Eğitici ve öğrenci için derse katılım puanlarına bakıldığında ise;
Eğitici için; klasik eğitimde ortalama derse katılım puanı 1.50 ±0.88 iken TDÖ de 3.81±1.0
bulundu, bu bulgu TDÖ lehine anlamlıydı.
Öğrenci için; klasik eğitimde ortalama derse katılım puanı 2.60 ±0.89 iken TDÖ de 3.50 ±1.14
bulundu, bu bulgu TDÖ lehine anlamlıydı.
Sonuç: TDÖ başlıklı eğitim programı son beş yıl içerisinde öğrenciler tarafından giderek artan
şekilde ilgi görmekte ve yararlılığı da öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından dile getirilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Takım çalışmasına dayalı öğrenme, geribildirim, akılda kalıcılık, değerlendirme
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Takıma Dayalı Öğrenme Programına
Multidisipliner Bir Örnek: Endokrin Sistem
Fizyoloji ve Biyokimyası
Melike Şahiner
melike.sahiner@acibadem.edu.tr, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Fehime Aksungar
fehime.aksungar@acibadem.edu.tr, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Levent Altıntaş
levent.altintas@acibadem.edu.tr, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Giriş: Takıma dayalı öğrenme (TDÖ) yöntemleri uzun yıllardır tıp eğitiminde kalabalık sınıflarda
küçük grup çalışmaları yaptırarak yeni bilginin takım çalışması ve
sınıf içi
tartışmalarla derinlemesine öğrenilmesini sağlama konusunda etkin bir yöntem olarak
kullanılmaktadır. TDÖ yöntemi öğrencilerin ders öncesi kendi kendilerine öğrenerek hazır
gelmelerini, derse katılmalarını ve etkin katkı sağlamalarını, akranları ile birlikte öğrenmelerini
sağlayan ögeler içermektedir.
Fizyoloji ve biyokimya konuları temel bilimlerde pek çok yerde çakışmalar yaşanan iki alandır,
entegre edilmeleri ise konuların bağlam bilgisini güçlendirmekte ve anlaşılmasını
kolaylaştırmaktadır.
Yöntem: Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında Büyüme ve
Gelişme Ders Kurulundaki 21 saatlik fizyoloji ve biyokimya konularının hedeflerinin TDÖ ile
kazandırılması planlanmıştır. Bu amaçla fizyoloji ve biyokimya anabilim dallarından iki öğretim
üyesi bir araya gelerek bir program oluşturmuş ve TEAD danışmanlığında bir uygulama rehberi
geliştirilmiştir.
Ders kurulunda yapılan TDÖ öncesi ve sonrasında 12 öğrenci ile kayıt altına alınan odak grup
görüşmeleri yapılmış, öncesinde beklentileri, sonrasında bu beklentilerin karşılanıp
karşılanmadığı sorulmuştur.
Gerek görüşmeler gerekse sözel geribildirimlerden elde edilen veriler TDÖ oturumlarının;
 Kendi kendine öğrenme,
 Akrandan öğrenme,
 Birlikte çalışma becerilerini geliştirme,
 Öğrenme hedeflerinin bağlam bilgisi ile öğrenilmesi alanlarını geliştirdiği görülmüştür.

Öğrencilerin bilgi düzeyinde kazanımları ile ilgili sınav başarıları geçmiş yıllarla
karşılaştırıldığında ders anlatım yöntemleri düzeyinde TDÖ’in başarılı olduğu izlenmektedir.
Öğrenciler geribildirimlerinde genel olarak;
 Kaynak kitap okumak,
 Hazırlanarak derse gelmek,
 Diğer arkadaşları ile öğrenim hedeflerini tartışmak,
 Derse katılmak ve katkıda bulunmak, konularında daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini

bildirmişlerdir. Ancak, derslere katılmak zorunda olmaları ve daha fazla çalışmaları gerekmesi
konularından olumsuz geribildirim vermişlerdir.
Öğretim üyeleri geribildirimlerinde genel olarak ;
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 Öğrencilerin derslere hazır olarak gelmesinin konunun bağlamını anlamalarının kolaylaştırdığı,
 Derslerin interaktif ve etkin yapılabildiği, öğrencilerin derslerde sordukları soruların bilgi

düzeyinden analiz düzeyine kaydığı,
 Kanıta dayalı tartışma ortamının geliştiği,
 Uygulamalı derslerden yararlanma düzeyinin arttığını bildirmişlerdir.

Ayrıca, hazırlık aşamasının yorucu olduğunu ve uzun bir süreç olması, öğrencilerin değişime ve
gelişime gösterdikleri direncin zorlayıcılığını vurgulamışlardır.
Sonuç: Aktif öğretim yöntemlerinden TDÖ kalabalık sınıflarda başarı ile uygulanabilen etkili bir
yöntemdir. Entegre sistemde içeriğin entegrasyonunu etkin olarak sağlayabilmek için anabilim
dallarının ortak konularını birlikte geliştirdikleri ve uyguladıkları derslerle yürütmelerinin en etkin
yöntem olduğu açıktır. Endokrin sistem gibi birden fazla temel bilim dalı tarafından ele alınan
konularda multidisipliner ve aktif öğrenmeyi destekleyen bir yöntem olarak TDÖ, içeriğin
entegrasyonunu yaptığımız uygulamada etkin olarak sağlayabilmiştir.
Uyguladığımız
multidisipliner TDÖ yaklaşımı multidisipliner konularda entegrasyon hedefine ulaşmakta bir
yöntem olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler
TDÖ, tıp eğitimi, fizyoloji ve biyokimya entegrasyonu, eğitimde entegrasyon
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Test Ölçümlerinin Güvenirliğinde KuderRichardson 20 (KR20) Analizinin Öğrenci
Değerlendirme Sistemine Uyarlanması
Adnan Köksal
tipfak@pau.edu.tr, PAU Tıp Fakültesi

M. Semin Fenkçi
tipfak@pau.edu.tr, PAU Tıp Fakültesi

Mehmet Bülent Özdemir
mehmeto@pau.edu.tr, PAU Tıp Fakültesi

Çağdaş Erdoğan
tipfak@pau.edu.tr, PAU Tıp Fakültesi

Şahika Pınar Akyer
tipfak@pau.edu.tr, PAU Tıp Fakültesi

Hülya Aybek
tipfak@pau.edu.tr, PAU Tıp Fakültesi

Bürge Kabukçu Başay
tipfak@pau.edu.tr, PAU Tıp Fakültesi

Nazlı Çil
tipfak@pau.edu.tr, PAU Tıp Fakültesi

Gülçin Mete
tipfak@pau.edu.tr, PAU Tıp Fakültesi

A. Gaye Tomatır
tipfak@pau.edu.tr, PAU Tıp Fakültesi

Cihan Kabukçu
tipfak@pau.edu.tr, PAU Tıp Fakültesi

Funda Fatma Bölükbaşı Hatip
tipfak@pau.edu.tr, PAU Tıp Fakültesi

Yavuz Dodurga
tipfak@pau.edu.tr, PAU Tıp Fakültesi

Giriş: Formal eğitimin her tür ve kademesinde çeşitli amaçlar için değerlendirme yapılmaktadır.
Gerek öğretimin gerekse öğrencinin başarısına yönelik verilen kararların tutarlı ve sağlam olması
şarttır. Özellikle öğrencilerin başarıları hakkında verilen kararlar onların yaşamlarını etkileyecek
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nitelikte olduğundan dolayı sağlamlık ve tutarlılık açısından üst düzeyde olmaları gerekmektedir.
Bu amaçla geçerliği ve güvenirliği yüksek olan test ölçümlerine ihtiyaç duyulur. Geçerliği ve
güvenirliği yüksek ölçme sonuçları elde etmek geçerli ve güvenirliği o derece yüksek olan ölçme
araçlarıyla başarılabilir. Bu zincirleme ilişki içerisinde birincisinin yanlışlığı diğer halkaların da
bozulmasına neden olmaktadır.
Güvenirlik, belirli bir evrene veya örnekleme uygulanmış bir test ya da ölçme aracından elde
edilmiş ölçümlerin tutarlılığı veya tekrarlanabilirliği; geçerlik ise, belirli bir evrene veya örnekleme
uygulanmış bir test ya da ölçme aracından elde edilmiş ölçümlerden yapılmış belirli yorumların ve
kullanımların uygunluğu ve yeterliği şeklinde tanımlanabilir.
Yani güvenirlik, test ya da ölçek sonuçlarının bir özelliğidir; dolayısıyla, test ya da ölçek ölçüm
güvenirliği de, testi alan öğrencilerin grubuna bağlı olacaktır. Test ölçümlerinin güvenirliğinin
yüksek çıkması öğrenci grubunun düzeyine uygun ölçme araçlarının kullanıldığı anlamına
gelmektedir. Test hazırlık aşaması, sınav uygulanacak grubun özelliklerini iyi bilmek, testte
kullanılacak ölçme araçlarının doğru seçimi test ölçümlerinin güvenirliğini olumlu etkileyecektir.
Bu bildiride Kuder-Rıchardson 20 analizinin öğrenci değerlendirme sistemine uyarlanması süreci
ve öğretim sürecine katkısını irdeleyeceğiz.
Yöntem: Bu amaçla 2014-2015 Eğitim-Öğretim Döneminden itibaren yapılan bütün
sınavların(373 adet) test ölçümlerinin güvenirliği farklı değişkenlerle incelemiştir. Bunlardan
bazıları; Öğrenci sayısına göre, soru sayısına göre, sınıflara göre, Eğitim-Öğretim dönemine
göre, Sınav türüne göre(Modül Sonu Değerlendirme, Blok Sonu Değerlendirme, Öğrenci Başarı
Değerlendirme, Dönem Sonu Bütünleme Değerlendirme)'dir.
Bulgular ve Sonuç: Test ölçümlerinin güvenirliği düşük çıkan sınavlar incelendiğinde genel ortak
özellikleri şu şeklide sıralayabiliriz.







Testin standart sapması düşük çıkıyor.
Ayır edicilik derecesi düşük olan soru sayısının fazlalığı.
Testin Ranj değeri düşük.
Testteki soruların Madde Güçlük derecesi dengeli bir şekilde dağılım göstermiyor. Örneğin
Madde Güçlük derecesi çok zor ve çok kolay sorululardan oluşabiliyor.
Öğrenci sayısının belli bir doygunluk düzeyine ulaşması gerekiyor. Telafi sınavlarında düşük
çıkıyor.
Soru sayısının belli bir doygunluk düzeyine ulaşması gerekiyor.

2014-2015 Eğitim-Öğretim Döneminden itibaren yapılan bütün sınavların(373 adet) test
ölçümlerinin güvenirliği farklı değişkenlerle incelemiştir.
Bu çalışmanın sonuçları, tıp eğitim modellerinin karşılaştırılması konusunda literatürde bir yöntem
olabilir.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimi, test ölçümleri, KR20 analizi
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Tıbbi Biyokimya Eğitiminde 5E Öğrenme
Modeline Dayalı Olgu Temelli Pratik Uygulama
Eğitimi ve Bu Modele Yönelik Öğrenci
Memnuniyet Düzeyi
Esma Menevşe
esmenevse@yahoo.com, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD

Ayşen Melek Aytuğ Koşan
aysenay1@yahoo.com, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Neriman Akdam
nkaradayi@selcuk.edu.tr, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD
Giriş ve Amaç: Tıp Fakültesi eğitim müfredatı içerisinde Dönem 1’de yer alan laboratuar
uygulamaları öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Pratik
dersler, kurullar içerisinde teorik derslerin akışına uygun bir şekilde yatay ve dikey entegrasyon
gözetilerek yapılmaktadır. Tıbbi biyokimya laboratuarı eğitimlerinde olgu tartışmaları, klasik
yöntem ve son yıllarda geliştirilen ancak yaygın olarak kullanılamayan sanal gerçeklik gibi çeşitli
eğitim teknikleri uygulanmakla birlikte, özellikle dönem 1 pratik derslerine ait tekniklerde bazı
kısıtlılıklar olduğu bilinmektedir. Dönem 1 eğitim programının amaç ve alt öğrenim hedefleri
dikkate alındığında mevcut klasik sistem öğrenci bakışıyla sıkıcı, verimsiz olarak
değerlendirilmekte olup, dönem 2 de uygulanan olgu sunumlu pratik uygulamalar ise, deney
yapmadan sadece olgunun biyokimyasal sonuçlarının tartışılması şeklindedir. Bu çalışmada,
öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine katkı sağlayacağı düşünülen 5E öğrenme modeli
çerçevesinde olgu temelli öğrenme oturumları yapılmıştır. Bu yolla öğrencilerin bir olgudan
öğrendiklerini gerçeğe benzer durumlarda kullanabilmesi, çok boyutlu düşünme yeteneğinin
geliştirilmesi ve aynı zamanda deney yaparak pekiştirmeleri hedeflenmiştir.
Yöntem: Söz konusu çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, 206 sayıda Dönem I öğrencisi
ile Tıbbi Biyokimya Laboratuarı 4 saatlik “Karbohidratlar Tanıma Deneyi” eğitiminde
gerçekleştirilmiştir. 5E modeli öğrencilerin yapılandırmacı öğrenme anlayışına dayanan, bilimsel
süreç becerilerine odaklanmalarını sağlayan ve öğrencide problem çözme boyutunu vurgulayan
bir yol haritasıdır. Bu model bağlamında öğrencilerin aktif katılımlarını sağlayan olgu temelli
öğrenme oturumları yapılmıştır. 4 saatlik derste ortalama toplam 40 dk lık oturumlarla 5 deney
şeklinde uygulanmıştır. Öğrencilere her deney için hazırlanan kısa olguları tartışmanın yanı sıra
basamak basamak deneyleri yapma fırsatı sağlanmıştır. Oturumlardan sonra öğrencilerin
memnuniyet düzeylerini belirlemek ve ileriye yönelik düzenlemelere ışık tutması amacıyla, toplam
206 Dönem I öğrencisine memnuniyet düzeylerini belirlemek üzere beşli likert ölçeğinin
kullanıldığı (1. Hiç Katılmıyorum, 2. Katılıyorum, 3. Kararsızım, 4. Katılıyorum, 5. Tamamen
Katılıyorum) soruları ile 10 üzerinden puanlanan “genel değerlendirme” sorusu içeren toplam 14
soru sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır.
Sonuçlar: Sonuçlarımıza göre, sınıfını ikinci kez tekrar eden 25 öğrenci ile ilk kez bu dönemde
öğrenim
alan
181
öğrencinin
anket
verilerinde
genel
değerlendirme
puanları kıyaslandığında aralarındaki fark p=0,000 düzeyinde önemli (n=181 için Min.-Maks.110, Medyan:8, Ort.±Std. sapma 7,5±1,65 ve de n=25 için Min.-Maks. 8-10, Medyan:9, Ort.±Std.
sapma 9,2±0,75) bulunmuştur. Ankette yer alan bazı soruların 1-5 puan arasındaki genel
ortalamaları değerlendirildiğinde ise; “Bu yöntem ile aktif katılım sağlanmıştır.” sorusunun puanı
n=206 için 3,99 ve n=25 için 4,56 ; “Bu yöntem kendi kendime öğrenmemi sağlamıştır.” 3,82 puan
(n=206 ) ve 4,52 puan (n=25); “Bu yöntem teorik bilgim ile deney sonuçlarını ilişkilendirmemi
sağlamıştır.” 4,20 puan (n=206) ve 4,76 (n=25); “Gerçek hayattan örnekler ile öğrenmemi
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kolaylaştırmıştır” 4,12 puan (n=206) ve 4,80 puan (n=25); “Senaryolar benim anlayabileceğim
düzeydedir” 4,42 puan(n=206) ve 4,88 (n=25); “Deneylere ait oluşturulmuş senaryolarla bilgi
kalıcılığı artmıştır.”4,06 puan(n=206) ve 4,84 (n=25) olarak tespit edilmiştir.
Elde edilen verilerden yola çıkarak; bu eğitim yönteminin kullanımına ilişkin öğrenci
memnuniyetinin yüksek olduğunu, aktif katılım, öğrenmeyi kolaylaştırması, kalıcı öğrenme
sağlanması açısından öğrencilerin olumlu görüşe sahip olduğu görülmektedir. Klinik öncesi
dönemde, biyokimya deney uygulamaları için 5E modelinin çerçeve alan olgu temelli öğrenmenin,
öğrenci merkezli olması, psikomotor becerileri ile bilişsel becerilerin eş zamanlı kullanılmasını
sağlayan ve olumlu öğrenci görüşleri göz önünde bulundurulduğu yaygınlaştırılmasının tıp
eğitimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler
Pratik biyokimya eğitim modeli, 5E modeli, geri bildirim, anket çalışmaları
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Tıp Eğitiminde Değişiklik Önerilerim
Baha Taneli
bahataneli1931@gmail.com, Emekli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Giriş: Hekimlikte artık hastalıklar hakkında teorik bilgileri kitaplardan veya internetten öğrenmek
kolaylaşmıştır. Fakat bu statik bilgiler hekimlik için yetmemektedir. Hastayı tedavi ederken oluşan
belirtiler ve bunların yönetimi tecrübeli hekimlerin yanında o hastalığa sahip hasta hakkında her
an değişen ve değerlendirilmesi, yönlendirilmesi gereken durumlarda tecrübeli hekimin nasıl
davrandığını, belirtileri ve laboratuar sonuçlarını nasıl değerlendirdiğini görmekle öğrenilir. İşte
her hasta için değişen bu dinamik bilgiler ustanın yanında çırak olarak çok hasta takip etmekle,
hastayı başından sonuna ve rehabilitasyon dönemini de izleyerek öğrenilir
Amaç: Tıpta prensip olan Hastalık yok hasta var ilişkisi tüm gelişmelere rağmen geçerliliğini
korumaktadır. Hastanın bir hekimi seçmesi ve ona ihtiyacı olan her zaman ve her yerde
ulaşabilmesi ihtiyacı, hekimlerin arandığında bulunmaları danışılması ve yeni durumlar karşısında
önerilerini almak gerekirse tekrar muayene olmak, özel hasta edinebilme ile mümkündür. Halk
kendi hastalıkları ile deneyimli hekimleri, kendi olanakları ile araştırıp bilgi sahibi olabilmektedir ve
bu hekimleri arayıp onların özel hastası olmayı tercih etmektedir.
Öneri: Her hekim, bir yabancı dili, konuşup yazabilecek kadar iyi bilmelidir. Tıp eğitiminden evvel
bu sağlanmalıdır. Bunun için hekim eğitimi, değiştirilmelidir. İlk üç yılda tıp temel eğitimini,
sistemlerin anatomisi, histolojisi, fizyolojisi ve metabolizmasını, fonksiyonlarının biyokimyasını
fizyolojik düzenin ne olduğu nasıl geliştiği bu gelişmeye etki yapan faktörlerin nasıl ne zaman
nerede normal fonksiyonları değiştirdiği öğretilmelidir. Her sistem dönemi sununda yapılan
sınavlarda %85 i geçer kabul etmeli geçemeyenler sistemi tekrar etmelidir.Üç veya dört yıl
sonunda Ders geçme kredileri ile eğitimi tamamlayanlara İnsan Biyolojisi lisans diploması
verilmelidir. Bu eğitimin son 6 ayında da TUS sınavına girebilmeli, başarılı olanlar seçtiği
anadalda (çocuk, dahiliye, cerrahi, aile hekimliği, temel bilimler v.b.) eğitim yaparak seçtiği
anadalın uzmanları ile çalıştıktan sonra Çocuk Uzmanı, Dahiliye Uzmanı ve Genel Cerrahi, aile
hekimliği fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji v.b. anadal uzmanı olabilmelidir. Bu dönemin son 6
ayında Yan dal Uzmanlığı sınavına girip başarılı olanlar, ara vermeden seçtiği yan dalına göre 3
yıl daha o yan dal uzmanı öğretim üyeleri ile birlikte çalışıp seçtiği dar alandaki hastalıkların
uzmanı olmalıdır.
Sonuç: Hastalıkların etkeni, seyri, gelişmesine etki yapan genetik, kullandığı ilaçlar, gıda ve diğer
kimyasallar, ve çevreden kaynaklanan etmenlerin sonuçlarının fizyolojik ve biyokimyasal
değişiklikler sonucu ortaya çıkan belirtileri bilen ve değerlendirebilen, insan organizmasında dahili
ve harici antioksidanların etkileri ile değişen metabolik sonuçların nasıl, ne zaman, nerede, klinik
bulgu halinde karşımıza çıktığını, bunların toplam metabolik aktiviteye etkisini bilerek fonksiyonel
tıp uygulaması yapabilen daraltılmış alanlardauzman hekimler yetiştirmenin iki ayrı programının,
uygulaması sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimi, fonksiyonel tıp, değişim
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Tıp Eğitiminde Geri Bildirim Verme ile İlgili
Öğrenci Yaklaşımı
Berna Terzioğlu Bebitoğlu
bernaterzioglu@gmail.com, İstanbul medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Derya Koç
deryakoc98@hotmail.com, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Elif Oğuz
eoguz73@gmail.com, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Handan Ankaralı
handanankarali@gmail.com, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mustafa Taşdemir
mustafa.tasdemir@medeniyet.edu.tr, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Geri bildirim, eğitimin kalitesini etkileyen tüm unsurların ilişkili bir şekilde belirlenerek
etkilerini ölçen bir araçtır. Doğru ve etkili bir geri bildirim süreci karşılıklı olarak hem tıp
öğrencilerinin hem de eğiticilerinin aktif katılımını gerektirir.
Amaç: Bu çalışmada öğrencilerin geribildirim verme ile ilgili alışkanlıkları, etkili faktörleri ve
beklentilerini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Bu çalışmada 5’li Likert tipinde toplam 22 sorudan oluşan e-anket aracılığı ile Türkiye’de
farklı üniversitelerde okuyan klinik öncesi tıp fakültesi öğrencilerine ulaşılmaya çalışıldı.
Çalışmaya toplam 420 kişi katıldı ve katılanların %67’si kadın idi.
Bulgular: Çalışmaya, 1. sınıftan %41,9, 2. sınıftan %47,6 ve 3. sınıftan %10,4 olmak üzere
toplam 420 öğrenci katıldı. Ankette yer alan sorulara verilen cevapların cinsiyete göre anlamlı
düzeyde değişmediği belirlendi. Toplam 46 üniversiteden alınan cevaplar incelendiğinde, 258
(%61,4) kişinin okullarında yapılan geri bildirimlere aktif bir şekilde katıldığı belirlendi. Geri bildirim
formunun paylaşılmasını isteyen toplam 413 kişinin 333’ünün geri bildirim formunu dikkatlice
okuyup cevapladığı (%80,6) görüldü (r=0,170; P=0,001). Teorik dersler için geri bildirim alınması
gerektiğini vurgulayanlar, pratik dersler için de geri bildirim alınması gerektiğini belirtmektedir
(r=0,614; P=0,001). Geri bildirimin eğitimde gerekli olduğunu düşünen kişilerin sonuçların da
paylaşılmasını talep ettiği görüldü (r=0,288; P=0,001). “Geri bildirim formu kaç sorudan oluşursa
daha etkili cevaplıyorsunuz?” Sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde %77,5’ inin 6 ile 20 soru
arasında olması gerektiğini bildirdi. “Formun tamamının doldurulması için sizce en makul süre
nedir?” Sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde %94,5’ i 1 dakika ile 15 dakika arasında
cevabını vermiş, %89’u 1 dakika ile 10 dakika arasında olması gerektiğini vurguladı. Katılımcıların
geribildirim vermeyi tercih ettikleri konuların başında, eğiticinin dersi anlatım tarzı ve dersin
anlaşılırlığı, dersin öğrenim hedefleri ulaşabilmesi olduğu ve bu cevapların toplamda %50’lik oranı
oluşturduğu görüldü. Ek olarak, katılımcıların %65,7’sinin geri bildirimi elektronik ortamda
vermeyi tercih ettikleri belirlendi.
Sonuç: Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında, öğrencilerin geri bildirim vermenin gerekliliğine
inandıkları, aktif katılımlarının artırılması için formun doldurulma süresinin ve soru sayısının etkili
olduğu, teorik ve pratik derslerin değerlendirmelerinin bir arada yapılmasını bekledikleri,
sonuçların kendileriyle paylaşılmasını istedikleri sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler
Geribildirim, tıp öğrencisi, anket
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Tıp Eğitiminde Kronik Hastalıklara Yeni Bir
Bakış: Yaşam Tarzı Tıbbı
Lemye Zehirlioglu
lmy-z@yandex.com, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hatice Mert
hatice.mert@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği AD
Giriş: Günümüzde sağlıklı olmayan yaşam tarzı ile açıklanabilen kronik hastalıkların küresel
yükün temel sebebi ve dünya genelinde ölümlerin çoğunun sorumlusu olduğu bilinmektedir.
Toplumun sağlıklı olmayan yaşam tarzına sahip olduğu, buna rağmen yaşam tarzlarını değiştirme
gereği hissetmediği ve sağlık profesyonellerinin farklı engeller nedeniyle bu konulara
değinmekten kaçındıkları bilinmektedir. Ayrıca sağlık çalışanları ve öğrencilerinin yaşam tarzı
davranışlarının incelendiği onlarca çalışma, aldıkları eğitime ve yüksek oranda bilgi düzeylerine
rağmen sağlıklı olmayan yaşam tarzına sahip olduklarını göstermiştir. Sağlıklı yaşam tarzına
ilişkin farkındalığı olmayan ya da sahip olduğu bilgiyi davranışa dönüştüremeyen meslek
adaylarının/üyelerinin toplumda farkındalık oluşturma ve topluma liderlik etme sorumluluklarını
yerine getirmeleri beklenemez.
Ülkemizde sağlıklı yaşam tarzına yönelik girişimler yapmak Hemşirelik ve Tıp Ulusal Çekirdek
Eğitim Programı Hedefleri arasında yer almaktadır. Fakat müfredat programlarında yaşam tarzına
ne kadar yer verildiğine ilişkin veriler kısıtlıdır. Ceylan ve Özçakır’ın (2015) çalışmasında tıp
öğrencilerinin yaklaşık yarısı eğitimlerinin kendi yaşam tarzları üzerinde etkisinin olmadığını ve
eğitimlerinde yaşam tarzına ilişkin konulara yetersiz değinildiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin
‘Muayene esnasında aşağıdaki konulara ne sıklıkla eğilirsiniz?’ sorusuna en sık ‘kronik hastalık
varlığını sorgulamak’ en az oranda ise ‘hastaların sağlıksız davranışlarını sorgulamak’ yanıtlarını
verdikleri görülmektedir. Bu durum eğitimler sırasında tıbbi tedavinin temel alındığını ve sağlıklı
yaşam tarzına yönelik farklı müfredat çalışmalarına olan ihtiyacı göstermektedir.
Bulgular ve Sonuç: Yaşam tarzı tıbbı (Lifestyle Medicine [YTT]) ‘Yaşam tarzına bağlı gelişen
hastalıkların önlenmesi ve durdurulması amacıyla bireylere davranış değişikliğine yönelik bilgi ve
beceri kazandırmayı hedefleyen kanıta dayalı yaşam tarzı girişimlerinin klinik ortamda terapötik
kullanımı’ olarak tanımlanmakta, 1999 yılında Rippe’nin bu adı taşıyan kitabına dayanmakta ve
son yirmi yıldır literatürde hızla artarak ele alınmaktadır. Amerika’da 2004 yılında American
Collage of Lifestyle Medicine (ACML)’nin kurulması, Loma Linda Üniversitesinde 2006 yılında
eğitim müfredatında YTT’na yer verilmesi, 2007’de Harvard Üniversitesinde alana yönelik bir
enstitü kurulması, 2009 yılında ACML önderliğindeki konsensus ve 2012’de yayımlanan
standartlar, 2013’te Lifestyle Medicine Education Collaborative (LMEd)’in kurulması YTT’nın
tarihsel gelişimde köşe taşlarıdır.8-10 Literatürde yapılan YTT müfredat programı geliştirme ve
eğitim çalışmalarının katılımcıların yaşam tarzına ilişkin bilgi, tutum, mesleki rol olarak
benimseme ve öz yeterliklerini olumlu etkilediği, bu programların kabul edilebilirliğinin oldukça
yüksek olduğu görülmüştür.11-16 Polak ve arkadaşları (2017) bir öğrencinin deneyimi üzerine
beslenme, egzersiz, sigara bırakma ve davranış değişikliği içeren sağlık koçluğu temelli 58 saatlik
YTT müfredatı başlatmışlardır. İlk 4 yıl zorunlu ve teorik, 5 ve 6. yıllarda seçmeli ve uygulamalı
derslere toplamda 962 öğrenci katılmış, öğrencilerin çoğunluğu müfredatın ve aktif koçluk
rolününün kabul edilebilirlik oranının yüksek olduğunu ve kendi yaşam tarzı üzerinde etkileri
olduğunu ifade etmişlerdir. Frates ve arkadaşlarının (2017) hazırladığı web tabanlı YTT dönemlik
dersi, öğrencilerin fiziksel aktivite, beslenme, uyku, stres konularında kanıta dayalı rehberleri
kullanarak yaşam tarzı koçluk ve danışmanlığı yapabilmelerini hedeflemiştir. Farklı disiplinlerden
katılımcılar tarafından üç yılda dersin kabul edilebilirlik ve seçim puan ortalamaları 4.9 (max:5)
olarak belirlenmiştir.
Şu an 170 okulda yaklaşık 106.000 öğrenci YTT eğitimi almış, birçok ülkede buna ilişkin
dernekler kurulmuş ve birçok kurum/enstitü tarafından tüm sağlık profesyonellerine yönelik
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sertifika programları düzenlenmektedir. Görülme oranı hızla artan kronik hastalıkların yönetimi
için ülkemizde de YTT’nın sağlık profesyonellerinin eğitimi içerisinde yer almasına, bu alanda
uzmanlaşmış multidisipliner sağlık profesyonellerine ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler
Kronik hastalıklar, yaşam tarzı tıbbı, tıp eğitimi
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Tıp Eğitimine Yeni Bir Yaklaşım: Gezegen
Sağlığı
Melis Kartal Yandım
melis.yandim@ieu.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Özge Ertener Çokbankir
ozge.cokbankir@ieu.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Dilek Ersil Soysal
dilek.soysal@ieu.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Zuhal Okuyan
zuhal.okuyan@ieu.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Yusuf Hakan Abacıoğlu
hakan.abacioglu@ieu.edu.tr, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Giriş: Gezegen sağlığı, insan sağlığının, bağlı olduğu doğal sistemlerin durumu ile birlikte ele
alındığı, tıbbın gelişmekte olan bir alanıdır. Gezegen sağlığı, yeryüzünün doğal sistemlerinde
insan kaynaklı bozulmalar ve bunun halk sağlığı üzerindeki etkileri arasındaki bağlantıyı
karakterize etmeye odaklanmıştır. Kayıtlara geçen en sıcak yıllardan tozlaşma elemanlarının
dünya çapında yok olmasına, balıkçılığın küresel çapta çöküşüne ve kendimizi beslemek için
gezegenin yaşanabilir yüzeyinin yaklaşık yarısını kullanmamıza kadar-küresel çevremizin
değişmekte olduğu, şüphesiz bir gerçek haline gelmiştir. The Lancet Dergisinin 8 Mart 2014 tarihli
sayısında yayınlanan ve gezegen sağlığını irdeleyen manifestoda sınırsız bir büyümenin mümkün
olmadığı, eşitsizliklerin giderek arttığı belirtilmiş; karşı karşıya olduğumuz risklerden dolayı
değerlerimizde ve uygulamalarımızda ivedi dönüşümlere gerek olduğuna dikkat çekilmiştir.
Amaç: Değişen çevre koşullarının insan sağlığı üzerine olan önemli sonuçları nedeniyle gezegen
sağlığı kavramını özümseyecek, uygulayacak ve uygulatacak hekimlerin yetişmesine katkıda
bulunacak bir tıp eğitimi programının oluşturulması amaçlanmıştır.
Yöntem: Mevcut Gezegen Sağlığı kavramını ve eğitimin dünya çapında uygulandığı çeşitli
yöntemleri anlamak amacıyla kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen ön bilgilere
dayanarak tıp eğitimi müfredatımızın içerisine aşağıdaki öğrenme çıktıları dahil edilmiştir:









Ekosistem içinde insanın yerini açıklayabilecektir.
Ekosistem, ekoloji, çevre kirliliği, ekolojik denge gibi kavramları açıklayabilecektir.
Ekosistem ve ekosistemin sağladığı; tedarik, düzenleyici, kültürel ve destekleyici hizmetleri
sıralayabilecektir.
Ekosistem üzerindeki tehditleri; iklim değişikliğini, arazilerin yanlış kullanılmasını ve toprak
erozyonunu, okyanuslardaki asitleşmeyi, su ve su kaynaklarındaki kirliliği, azot ve fosfordan
kaynaklanan kirliliği, doğal afetleri, kötü beslenmeyi, kentselleşmeyi ve bu tehditlerin insan
sağlığı üzerindeki etkilerini açıklayabilecektir.
İnsan sağlığı üzerinde etkili çevresel tehditlerin olası etkilerini açıklayabilecektir
Ekosistem tehditlerinin olası etkileri ile mücadele yollarını sıralayabilecektir.
Biyoçeşitliliği tanımlayabilecek, biyoçeşitliliğin korunmasında insanın rolünü ve biyoçeşitlilik
kaybının insan sağlığı üzerindeki etkilerini açıklayabilecektir.

Bulgular: Üniversitemiz tıp eğitimi için oluşturulan yeni müfredat çerçevesinde ekosistem ve
bileşenleri, ekosistem üzerindeki tehditler, ekosistem tehditlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri,
bu tehditlere karşı mücadele yolları, biyoçeşitlilik kaybının ekosistem üzerindeki etkileri,
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biyoçeşitliliğin korunmasında insanın rolü irdelenecektir. İklim değişikliği, toprağın yanlış
kullanılması, okyanusların asitlenmesi, su ve su kaynaklarının kirlenmesi, kimyasallardan
kaynaklanan azot ve fosfor atıkların yarattığı kirlilik, kötü beslenmenin sağlığa etkisi ve
kentleşme, çevre sağlığı bağlamında bilinen ve halen mücadele yolları geliştirilmekte olan
sorunlarımızdır. Tıp eğitimi programımızın ilk üç yılının içeriğine eklediğimiz gezegen sağlığı
konusu, “İnsan, Toplum ve Gezegen” dersi olarak “Tıbbın Bilimsel Temelleri” ve” Tıbbın Klinik
Temelleri” dersleri ile birlikte sarmal eğitim yapılandırması içerisinde yer almaktadır. Bugüne
kadar elde edilen gözlemlerimiz, tıp eğitimlerinin ilk senesinde olan öğrencilerimizde gezegen
sağlığına yönelik farkındalığın arttığı yönündedir.
Sonuç: Gezegen sağlığının korunmasının insan sağlığını korumada en önemli etkenlerden biri
olduğu bilincinden hareketle tasarladığımız tıp eğitimi programımızın insan, toplum ve gezegenin
varlığını ve sağlığını önceleyecek öğrencilerimizin yetiştirilmesinde büyük katkısı olacağı inancını
taşımaktayız. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi gezegen sağlığı ve bunun insan sağlığına
olan etkileri konusunda eğitim ve araştırma yoluyla öğrencilerinde ve toplumda bir farkındalık
oluşturmayı hedeflemekte ve bunu akademik sorumluluğunun bir parçası olarak görmektedir.
Anahtar Kelimeler
Gezegen sağlığı, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği
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Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin
"Toplumun Diyabet Farkındalığı" Etkinliğinden
Kazanımları
Pınar Günel Karadeniz
gunelpinar@yahoo.com, SANKO Üniversitesi

Demet Arı Yılmaz
drdemetay@hotmail.com, SANKO Üniversitesi

Ayşe İmge Uslu
aiuslu@sanko.edu.tr, SANKO Üniversitesi

Cansu Türkmen
cansutrkmn1@gmail.com, SANKO Üniversitesi

Mert Yıldızeli
mertyildizeli@gmail.com, SANKO Üniversitesi

Beril Baş
berilbass@gmail.com, SANKO Üniversitesi

Şeyma Nur Kurt
seymanur78kurt@hotmail.com, SANKO Üniversitesi

Mehmet Erol Maraş
mehmeterolmaras@gmail.com, SANKO Üniversitesi

Caner Akufuk
akufukcaner@gmail.com, SANKO Üniversitesi

Mete Sergen
metesergen27@gmail.com, SANKO Üniversitesi

Gizem Olcar
gizemolcar@gmail.com, SANKO Üniversitesi

Rıza Türk
riza.turk1@outlook.com, SANKO Üniversitesi

İzel Özsavaş
iozsavas@gmail.com, SANKO Üniversitesi
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Giriş ve Amaç: Diyabet prevalansı dünya genelinde giderek artış göstermektedir. Risk
faktörlerindeki artış ile birlikte diyabet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlığımızı tehdit
eden sık görülen kronik bir hastalık haline gelmiştir. Diyabet konusunda toplumsal farkındalığı
artırmak üzere SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri bir etkinlik
düzenlemiştir. Bu çalışmada öğrencilerin bu etkinlikten kazanımlarının değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. sınıflardan 20 öğrenci,
toplumdaki bireylerin kan şekeri düzeylerinin ölçülmesi ve diyabet hastalığı konusunda farkındalık
oluşturulması için 2017- 2018 eğitim-öğretim yılında bir etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinlikte 400
bireyin kan şekeri düzeyleri ölçülerek, bu bireylerden gönüllü olan 69'una diyabet farkındalığı ile
ilgili anket uygulamıştır.
Etkinlik öncesinde, görev alan öğrencilere öğretim üyeleri tarafından diyabet hastalığı, kan şekeri
ve arteryel kan basıncı ölçümü, vücut kitle indeksi hesaplama ve anket uygulamasına yönelik
teorik ve pratik eğitimler verilmiştir. Etkinlik sırasında öğrenciler tarafından katılımcıların onamları
alınmış, boy ve kiloları ölçülerek vücut kitle indeksleri belirlenmiş, arteryel kan basınçları ve kan
şekeri düzeyleri ölçülerek kaydedilmiştir. Ölçümler ve uygulanan anket sonrasında öğrenciler
tarafından tüm katılımcılara diyabet hastalığı konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Risk grubunda
olan hastalar etkinlikte görev alan öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından ayrıca bilgilendirilerek
daha önce tanı almamış olanlar endokrinoloji polikliniklerine yönlendirilmiştir.
Görev alan öğrencilerin, bu etkinliğe dair geri bildirimlerini değerlendirmek için 4’lü likert ölçeğe
sahip (çok fazla, orta düzeyde, az düzeyde ve hiç) 10 sorudan oluşan anket hazırlanmış ve
etkinlik sonunda öğrencilere uygulanmıştır. Bu anket ile; öğrencilerin diyabet konusunda öğretim
üyelerinden almış oldukları eğitimin teorik bilgi düzeylerine katkısı, etkinliğin öğrencilerin iletişim,
bilgiyi aktarma becerisine olan katkısı ve mesleğe olan ilgi ve saygısına etkisi, etkinliğe katılma
nedenleri ve tekrar benzer bir etkinlikte yer alma konusundaki düşünceleri, ayrıca etkinlik
sırasında karşılaştıkları olumlu ve olumsuz tepkiler sorgulanmıştır.
Bulgular: Etkinliğe katılan 20 öğrencinin %40’ı (n=8) etkinlik öncesi aldığı eğitimin diyabet
konusunda teorik bilgisini çok fazla düzeyde artırdığını, %60’ı (n=12) ise orta düzeyde artırdığını
belirtmiştir. Öğrencilerin %90’ı (n=18) bu etkinliğin insanlarla (hastalarla) iletişimlerinin
gelişmesine çok fazla katkı sağladığını, %65’i (n=13) öğrendiği bilgiyi aktarma becerisinin çok
fazla geliştiğini, %85’i (n=17) mesleğe olan ilgisinin çok fazla arttığını, %85’i (n=17) mesleğine
duyduğu saygının çok fazla arttığını, %65’i (n=13) etkinlik sırasında katılımcılardan çok fazla
olumlu tepki aldığını, %15’i (n=3) iletişimde sorun yaşadığını belirtmiştir. “Böyle bir etkinlikte
görev almayı neden tercih ettiniz?” sorusuna; öğrencilerin 9’u teorik bilgisine katkı sağlamak için,
%85’i (n=17) insanlarla olan iletişimine katkısı için, %60'ı (n=12) etkinlik konusu ilgi alanına girdiği
için, %75'i (n=15) sosyal sorumluluk etkinliği olduğu için, %80'i (n=16) insanları bilgilendirmek ve
faydalı olmak için, %10'u (n=2) görevlendirildiği için, %50'si (n=10) ise sosyalleşmek için cevabını
vermiştir. 20 öğrencinin %95'i (n=19) tekrar böyle bir etkinlikte görev almak istediğini
belirtmiştir.
Sonuç: Öğrencilerin kendi çabaları ile düzenlemiş oldukları bu etkinlik teorik bilgilerinin, iletişim
becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmuş; toplumdan aldıkları olumlu geri bildirimler
mesleklerine duydukları ilgi ve saygının, mesleki motivasyonlarının artmasına katkı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler
Diyabet hastalığı, öğrenci etkinliği, toplumun bilgilendirilmesi, kan şekeri ölçümü, öğrenci geri
bildirimi

Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin
"Toplumun HIV/AIDS Farkındalığı"
Etkinliğinden Kazanımları
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Hadiye Demirbakan
demirbakan78@yahoo.com, SANKO Üniversitesi

Pınar Günel Karadeniz
gunelpinar@yahoo.com, SANKO Üniversitesi

Demet Arı Yılmaz
drdemetay@hotmail.com, SANKO Üniversitesi

Ayşen Bayram
ABayram@sanko.edu.tr, SANKO Üniversitesi

İzel Özsavaş
iozsavas@gmail.com, SANKO Üniversitesi

Şeyma Nur Kurt
seymanur78kurt@hotmail.com, SANKO Üniversitesi

Beril Baş
berilbass@gmail.com, SANKO Üniversitesi

Rıza Türk
riza.turk1@outlook.com, SANKO Üniversitesi

Gizem Olcar
gizemolcar@gmail.com, SANKO Üniversitesi

Mehmet Erol Maraş
mehmeterolmaras@gmail.com, SANKO Üniversitesi

Mert Yıldızeli
mertyildizeli@gmail.com, SANKO Üniversitesi

Cansu Türkmen
cansutrkmn1@gmail.com, SANKO Üniversitesi

Caner Akufuk
akufukcaner@gmail.com, SANKO Üniversitesi

Mete Sergen
metesergen27@gmail.com, SANKO Üniversitesi
Giriş ve Amaç: Ülkemiz, AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) görülme sıklığının
düşük olduğu ülkeler arasında yer almasına rağmen, yeni tanı alan olgu sayısı her yıl artmaktadır.
Yaşadığımız çevredeki bireylerin HIV (Human Immunodeficiency Virus)/AIDS konusunda
bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla öğrenciler tarafından bir etkinlik
düzenlenmiştir. Bu çalışmada öğrencilerin klinik öncesi tıp eğitiminde kendi kendine öğrenme ile
bu etkinlikten elde ettikleri kazanımların ortaya konması amaçlanmıştır.
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Gereç ve Yöntem: SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri 2017- 2018
eğitim-öğretim yılında HIV/AIDS ile ilgili toplumsal farkındalığı artırmak üzere bir etkinlik
gerçekleştirmiştir. Toplumun HIV/AIDS ile ilgili bilgi düzeyi ve tutumları değerlendiren bir anket
hazırlanmış
ve
bu
anket öğrenciler
tarafından
etkinlik
sırasında katılımcılara uygulanmış, sonrasında
da
katılımcılar HIV/AIDS
hakkında
bilgilendirilmişlerdir.
Etkinlik
kapsamında
öğrenciler
tarafından
toplam
500
kişi
bilgilendirilerek, gönüllü olan 164'üne anket uygulanmıştır.
Görev alan öğrencilerin, bu etkinliğe dair geri bildirimlerini değerlendirmek için 4’lü likert ölçeğe
sahip (çok fazla, orta düzeyde, az düzeyde ve hiç) 10 sorudan oluşan anket hazırlanmış ve
etkinlik sonunda öğrencilere uygulanmıştır. Bu anket ile, HIV/AIDS etkinliğinin; öğrencilerin teorik
bilgi düzeyine, iletişim, bilgiyi aktarma becerisine olan katkısı ve mesleğe olan ilgi ve
saygısına etkisi değerlendirilmiştir. Ayrıca etkinliğe katılma nedenleri, tekrar benzer bir etkinlikte
yer alma konusundaki düşünceleri, etkinlik sırasında karşılaştıkları olumlu ve olumsuz
tepkiler sorgulanmıştır.
Bulgular: Etkinliğe katılan 18 öğrencinin %44.4'ü (n=8) etkinlik öncesi aldığı eğitimin HIV/AIDS
konusunda teorik bilgisine katkı sağladığını ve bu etkinliğin insanlarla (hastalarla) iletişimlerinin
gelişmesine yardım ettiğini belirtmiştir. Öğrencilerin tamamı (%100) “çok fazla”, “orta düzeyde”,
“az düzeyde” olmak üzere öğrendiği bilgiyi aktarma becerisinin geliştiğini, mesleğe olan ilgisinin
ve mesleğine duyduğu saygının arttığını, etkinlik sırasında katılımcılardan olumlu tepki aldığını
belirtmiştir. “Böyle bir etkinlikte görev almayı neden tercih ettiniz?” sorusuna; öğrencilerin %61.1'i
(n=11) teorik bilgisine katkı sağlamak için, %66.7’si (n=12) insanlarla olan iletişimine katkısı için,
%55.6'sı (n=10) etkinlik konusu ilgi alanına girdiği için, %83.3'ü (n=15) sosyal sorumluluk etkinliği
olduğu için, %77.8'i (n=14) insanları bilgilendirmek ve faydalı olmak için, %16.7'si (n=3)
görevlendirildiği için, %50'si (n=9) sosyalleşmek için cevabını vermiştir. Etkinliğe katılan 18
öğrencinin %94.4'ü (n=17) tekrar böyle bir etkinlikte görev almak istediğini belirtmiştir.
Sonuç: Öğrencilerin kendi çabaları ile düzenlemiş oldukları bu etkinlik teorik bilgilerinin, iletişim
becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmuş; toplumdan aldıkları olumlu geri bildirimler
mesleklerine duydukları ilgi ve saygının, mesleki motivasyonlarının artmasına katkı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler
HIV/AIDS, öğrenci etkinliği, öğrenci geri bildirimi
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Tıp Fakültesi 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri Anamnez
Alma Klinik Beceri Uygulamalarına Nasıl
Bakıyor?
Demet Arı Yılmaz
drdemetay@hotmail.com, SANKO Üniversitesi

Pınar Günel Karadeniz
gunelpinar@yahoo.com, SANKO Üniversitesi
Giriş ve Amaç: İnteraktif eğitim yöntemleri, öğrencilere mesleki becerilerin kazandırılmasında
etkili eğitim yöntemlerinden biridir. Bu yöntemler henüz klinik döneme geçmeden uygulandığında
öğrencinin, öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlayarak öğrenmeyi daha etkin hale
getirmektedir. Tıp eğitiminde interaktif yöntemlerden olan simülasyon uygulamalarında
simüle/standardize hasta kullanılabilmektedir. Hekim-hasta arasındaki ilişkinin temel ve önemli bir
basamağı olan anamnez alma becerisinin simüle/standardize hasta kullanılarak kazandırılması
oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, “Klinik Pratiğe Giriş” ders kurulunda klinik
beceri uygulama (KBU) derslerinde simüle/standardize hasta aracılığı ile yapılmış olan erişkin ve
pediatrik hastada anamnez alma uygulamasının öğrenciler tarafından geri bildirimlerinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: 2017-2018 eğitim-öğretim yılında SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf
öğrencilerine “Klinik Pratiğe Giriş” ders kurulu müfredatı kapsamında almış oldukları “anamnez
alma” KBU derslerini değerlendirmeleri için, 4. sınıf öğrencilerine de 3. sınıfta iken almış oldukları
“anamnez alma” KBU derslerini klinik dönem bakış açısı ile değerlendirmeleri için birer anket
uygulanmıştır. 3. sınıflara yönelik anketler; uygulama için dağıtılan kaynakların, uygulama
sorumlusunun, simüle hasta senaryosunun, simüle hasta odası ve donanımının yeterliliğini,
verilen kaynaklardan hazırlanarak gelmenin faydasını, uygulamanın simüle hasta üzerinde
yapılmasının becerinin kazanılmasına ne ölçüde katkı sağladığını, beceriyi uygulama konusunda
cesareti ve kendine olan güveni ne ölçüde artırdığını ve öğrenim hedefine ne ölçüde ulaşıldığını
sorgulayan 9 sorudan oluşmaktadır. Öğrencilere uygulamanın sonunda uygulama sorumlusunu
ve uygulamanın yapıldığı ortamın fiziki koşullarını değerlendirmeleri için 11 ifadeden oluşan
standart program değerlendirme anketi de uygulanmıştır, her bir ifadeye 5 üzerinden puan
verilmesi istenmiştir. 4. sınıflara uygulanan 8 sorudan oluşan ankette ise; öğrencilerin
simüle/standardize hastada anamnez alma KBU'sunun klinikte gerçek hasta başında anamnez
alma konusunda cesaretlerini, kendilerine olan güveni ne ölçüde artırdığı, streslerini ne ölçüde
azalttığı, uygulama sırasında alınan kuramsal bilginin klinikte ne ölçüde fayda sağladığı, bu
uygulamanın ne kadar gerekli olduğu, uygulanan farklı senaryoların iletişim becerilerini
geliştirmede ne ölçüde katkı sağladığı sorgulanmıştır. Anketlerde; “çok fazla”, “orta düzeyde”, “az
düzeyde” ve “hiç” olmak üzere 4’lü likert ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıfa devam eden 102 öğrenciye anket
uygulanmıştır. Öğrencilerin yaklaşık %90’ı hem erişkin hem de pediatrik simüle hastadan
anamnez alma ile ilgili geri bildirimlerinde tüm sorulara “çok fazla” yanıtını vermiştir. Ayrıca
uygulanan standart program değerlendirme anketlerinin sonucuna göre öğrencilerin yaklaşık
%95’i hem uygulama ortamının fiziki koşullarını, hem de uygulama sorumlusunu çok yeterli
bulmuştur. 4. sınıf öğrencilerinin ise %90’dan fazlası sorulara “çok fazla” ve “orta düzeyde”
yanıtını vermiştir.
Sonuç: 3. sınıf öğrencilerinin anketlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda, müfredat
kapsamında yapılan erişkin/pediatrik simüle hastada anamnez alma klinik beceri uygulaması
öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyinin, öz yeterliğinin, motivasyonunun ve kendilerine olan
güveninin artmasını, kaygı düzeyinin azalmasını ve klinik karar verme becerilerinin gelişmesini
sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 4. sınıf öğrencilerinin geri bildirimlerinden elde edilen bulgular
doğrultusunda ise, 3. sınıfta iken yaptıkları bu uygulamanın, staj dönemindeki gerçek hasta başı
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uygulamalarında cesaretlerini, kendilerine olan güvenlerini ve iletişim becerilerini artırarak faydalı
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 4. sınıf öğrencileri, bu uygulamanın 3. sınıfta yapılmasının
gerekli olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler
Anamnez alma, klinik beceri uygulamaları, simüle hasta.
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Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin
Hastane Ortamındaki Şiddete İlişkin
Yaşantılarının, Başa Çıkma Tarzlarıyla ve Hasta
Beklentisini Karşılama Becerisiyle İlişkisi
Sinem Yıldız İnanıcı
yildiz.sinem@gmail.com, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD

Galip Yardımcı
galipyardimci@gmail.com, Marmara Üniversitesi

Rozerin Göze Yüksel
rozeringyuksel@outlook.com, Marmara Üniversitesi

Süleyman Demir
crsuleyman@gmail.com, Marmara Üniversitesi

Yeliz Recebiye Binatamir
yelizbinatamir@hotmail.com, Marmara Üniversitesi

Rufat İsmayilzade
youngtalentss@gmail.com, Marmara Üniversitesi
Giriş ve Amaç: Sağlık kurumlarındaki şiddet “Hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir
bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, ekonomik
istismar, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum” olarak tanımlanmıştır. Hekimlere
yönelik şiddet son yıllarda artış eğilimi göstermekte ve önemli bir iş sağlığı sorunu
oluşturmaktadır. Bu araştırmada, meslek hayatına yakın zamanda başlayacak olan Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin hastane ortamındaki şiddetle ilgili
deneyimleri başa çıkma tarzları ve hasta beklentisini karşılama becerisi ile ilişkilendirilerek
incelenecektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, kesitsel bir araştırmadır ve MÜTF 5. ve 6. sınıf öğrencilerine
yapılmıştır, evren 270 kişidir. Toplam geri dönüt sayısı 209’dur (Yanıtlanma oranı: %77,40).
Araştırmada, ilgili literatür taranarak oluşturulmuş olan anket formu, kişilerin kimlik bilgilerinin
anlaşılmayacağı biçimde öğrencilere dağıtılmıştır. Anket 2 ölçek ve 14 sorudan oluşmaktadır.
Ölçekler; Hasta Beklentilerini Yönetme Becerisi Ölceği ve Başa Çıkabilme Stilleri Ölçeği Kısa
Formudur. Analizler SPSS 14.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Frekans dağılımı,
ortalama Ki-kare ve T-testi yöntemleri kullanılmıştır.
Bulgular: Ankete katılanların %52,40’ı kadın (n=109) , %47,60’sı (n=99) erkektir ve yaş
ortalaması 24,50’dir (SD=1,35). Katılımcılar stajları boyunca %48,80’i sözel şiddete, %2,90’ı ise
fiziksel şiddete maruz kalmıştır. 5.sınıflar sözel şiddete en çok üreme sağlığı stajında (%14,30)
maruz kalırken 6. sınıflar en çok acil servis (%66,10) stajında maruz kalmıştır. 5. sınıflar fiziksel
şiddete en çok cerrahi hastalıkları stajında (%6,00) maruz kalırken 6. sınıflar ise en çok acil
servis (%41,10) stajında maruz kalmıştır. Sözel şiddete maruz kalanların %52,90’ı kadın (n=54)
iken %47,10’u erkektir (n=48). Katılımcıların %57’si (n=118) ilerideki meslek hayatlarında şiddete
maruz kalmayla ilgili endişelerinin olduğunu belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların %83,30’u (n=174)
şiddetle ilgili deneyimlerin hekimlik eğitimleri üzerine olumsuz bir etkisi olduğunu düşünmektedir.
Sağlık personeline yönelik şiddetin nedeni en çok (%80,90, n=169) sağlık personelinin iş
yoğunluğunun fazla oluşuna atfedilmiştir. Hasta beklentilerini yönetme becerisi ve sözel şiddete
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uğrama arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,50839). Katılımcıların en çok kullandığı
başa çıkabilme yöntemi Planlama (Ortalama puan=6,43 SD=1,19) ve Araçsal Sosyal Destek
kullanma (Ortalama puan=6,23 SD=1,48) iken davranışsal olarak ilgiyi kesme (Ortalama puan=
3,62 SD=1,34) ve madde kullanımını (Ortalama Puan=2,88 SD=1,43) en az tercih ettikleri
yöntemler olmuştur.
Sonuç: Katılımcıların yaklaşık yarısı stajları boyunca sözel şiddete maruz kalmaktadır. Sözel
şiddete 6.sınıflar en çok acil servis, 5. sınıflar ise en çok üreme sağlığı stajında maruz
kalmaktadır. Hasta beklentilerini karşılama ve sözel şiddete maruziyeti arasında bir ilişki
bulunamamıştır. insiyetin şiddete amruz kalma durumu üzerinde etkisi görülmemiştir.
Katılımcıların yarısından fazlası ilerideki meslek hayatlarında şiddette maruz kalmayla ilgi
endişelerinin olduğunun eğitimlerinin de olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. Katılımcılarımız bu
problemle başa çıkabilmek için madde kullanımını tercih etmediğini ve planlamayı tercih etmiştir.
Anahtar Kelimeler
Sağlıkta şiddet, hasta beklentileri, başa çıkabilme, sözel şiddet, fiziksel şiddet
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Tıp Fakültesi Beşinci Sınıf Öğrencilerinde Klinik
Farmakoloji Stajının Reçete Yazma Becerileri
Üzerine Etkisi
Elif Oğuz
eoguz73@yahoo.com, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Berna Terzioğlu Bebitoğlu
bernaterzioglu@gmail.com, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Hekimlerin rasyonel reçete yazma becerisi, etkili ve güvenli tedavi yapmak ve tedavi
maliyetine ek yük getirmemek açısından kritik öneme sahiptir. Yeni mezun olan hekimin rasyonel
reçete yazması temel bir yetkinlik olarak kabul edilmekle birlikte ilaçlar hakkında bilgilerin sürekli
değişiyor olması, yeni ilaçların kullanıma girmesi ve mevcut ilaçlarla ilgili deneyimlerin
genişlemesi ile zorlu bir süreç yaşanmaktadır. Zorlu sürecin yol açtığı reçete hataları farmakoloji
bilgisinin eksikliğinden değil, reçete yazma süreci ile ilgili bilgi eksikliklerinden kaynaklanmaktadır.
Tıp fakültesi eğitiminde reçete yazmaya yönelik öneriler bulunmasına rağmen, bu yetkinliğin nasıl
elde edileceği konusu henüz netlik kazanmamıştır.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Klinik Farmakoloji
Stajında beşinci sınıf öğrencilerine verilen reçete yazma eğitiminin, öğrencilerin reçete yazma
becerilerine olan katkısını ortaya koymaktır.
Yöntem: Eğitim öncesinde ve sonrasında öğrencilerden, komplike olmayan esansiyel
hipertansiyonlu standart hastalar için reçete yazmaları istenmiştir. Çalışmaya toplam 45 tıp
öğrencisi dahil edildi. Öğrencilerin yazdıkları reçetelerin değerlendirilmesinde DSÖ'ye göre bir
reçetede bulunması gereken bilgileri içeren ve A. Akıcı tarafından geliştirilmiş olan reçete
değerlendirme formu kullanıldı. Reçetelerdeki parametrelerin puanları ortalama ± standart hata
olarak değerlendirildi ve ortalamaların istatistiksel analizi için Student t testi (eşleştirilmiş t test)
kullanıldı.
Bulgular: Reçetelerin puanları değerlendirildiğinde eğitim öncesinde ortalama puanın 39,20 ±
15,63 ve eğitim sonrasında ise 86,11 ± 7,11 olduğu görüldü. Eğitim sonrasında öğrencilerin
aldıkları toplam reçete puanlarının öncesine göre anlamlı derecede yüksek olduğu belirlendi
(p<0,0001).
Öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrasında yazdıkları reçeteleri değerlendirmede kullanılan
parametrelere ait frekanslar ve yüzdeleri Tablo 1’de sunuldu. Her bir parametrede eğitim
sonrasında öncesine göre anlamlı iyileşme olduğu belirlendi.
Sonuç: Klinik Farmakoloji stajında verilen reçete yazma eğitimin öğrencilerin reçete yazma
becerileri üzerinde olumlu etkisinin olduğu görüldü. Stajın reçete yazma becerisi üzerine uzun
süreli etkisini belirlemek için son sınıf öğrencilerimize yapacağımız bir araştırma ile
değerlendirmeyi planlamaktayız. Eğitimle ile birlikte kazanılan tutum ve davranışların sürekliliğini
sağlamak için her stajda ve özellikle klinik farmakoloji stajında bu pratiğe yer vermenin devam
ettirilmesi gerektiği sonucuna vardık.
Anahtar Kelimeler
Reçete yazma, klinik farmakoloji eğitimi, rasyonel farmakoterapi

Tıp Fakültesi Ders Programlarında Tıp Tarihi
Eğitimi İçeriğinin Değerlendirilmesi
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Murat Aksu
murataksumd@gmail.com, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD
Amaç: Ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıç dönemlerinden itibaren fakülte eğitim
programlarında tıp tarihi konularına yer verilmiştir. Günümüzde sistem entegrasyonu ve probleme
dayalı öğrenme anlayışlarıyla eğitim veren tıp fakültelerinde Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalları
tarafından alan eğitimine devam edilmektedir. Bu olumlu duruma karşın artan tıp fakültesi sayısı
ve alan uzmanı sayısının yetersizliği bağlamında tıp tarihi eğitiminde sorunlar yaşanmaktadır.
Ayrıca bazı fakültelerde uygulanan yeni program yaklaşım denemeleri nedeniyle tıp tarihi
eğitiminin ne zaman, nasıl verileceği ve süresinin ne olacağı gibi sorunlar yaşandığı
gözlemlenmektedir. Bu sorunların bilimsel bir zeminde tartışılması için ülkemiz özelinde tıp
fakültelerinde yürütülen tıp tarihi eğitiminin mevcut durumunun tespit edilmesi araştırmamızın
amacını oluşturmaktadır.
Yöntem: Türkiye’de eğitim veren tıp fakültelerinin internet ortamında yayınlanmış olan 2017-2018
eğitim dönemi fakülte ders programları değerlendirmeye alınmıştır. Tıp fakültesi lisans eğitim
programlarında tespit edilen tıp tarihi dersi program kazanımları, program içeriği, anabilim dalı
kuruluşu, öğretim üyelerinin alan uzmanlık durumları, dersin öğrenim çıktılarının yayınlanmış
olması, öğrenim çıktılarının kavramsal analizi, dersin zorunlu olma durumu, dersin saati, dersin
yapıldığı öğretim yıl, yarıyıl ve kurul, ders içeriği, değerlendirme yöntemi; kamu/vakıf üniversitesi
olma durumu ve fakülte eğitiminin akreditasyon durumu temel alınarak karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Araştırmamıza YÖK tarafından onaylanmış ve kendi kurumunda öğrenci kabul eden
85(61 kamu, 24 vakıf) tıp fakültesi dahil edilmiştir. TEPDAD tarafından akredite edilen 25 (23
kamu/2vakıf) tıp fakültesinin 5’inde Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı yapılanmasında alan uzmanı
olmadığı tespit edilmiştir. Öğrenci kabul eden 24 vakıf üniversitesi tıp fakültesinden 12’sinde
anabilim dalında tam zamanlı alan uzmanı öğretim üyesinin görev yaptığı görülmüştür. Tıp tarihi
derslerinin genel olarak tıp fakültesi birinci sınıfta ve birinci ders kurulunda verildiği gözlenmiştir.
Ders içeriğinin dönemsel kronolojik metodolojide ve sınıf dersi olarak işlendiği tespit edilmiştir.
Öğrenim kazanımlarının mesleki kimlik kavramına ve dönemsel karşılaştırma yapabilmeye
yeterliliğine odaklandığı görülmüştür.
Sonuç: Tıp tarihi derslerinin ülkemizde birinci sınıfta ilk ders kurulunda sınıf dersi yöntemi ile tıp
tarihi dönemlerinin kronolojiye uygun olarak anlatıldığı tespit edilmektedir. Bununla birlikte alan
uzman sayısının yetersizliğinden dolayı derslerin farklı kliniklerden hekimler tarafından
yürütüldüğü tespit edilmiştir. Tıp tarihi derslerinin işlenmesinde yardımcı yöntem kullanımının
sınırlı olduğu gözlenmiştir.
* "Tıp fakültesi ders programlarında tıp tarihi eğitimi içeriğinin değerlendirilmesi" başlıklı bildiri
aynı yazar isimleri ve başlıkla 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde Sivas'ta düzenlenmiş olan XIII. Türk
Tıp Tarihi Kongresi'nde poster bildiri olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler
Tıp tarihi, eğitim, tıp fakültesi, Türkiye.
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Tıp Fakültesi Lisans Eğitiminde Tıp Etiği
Seçmeli Stajları Eğitim Programları ve Öğrenci
Rehberlerinin Geliştirilmesi
Şükrü Keleş
kelesukru@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

Müge Demir
mdemir@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

Önder İlgili
ilgili@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

Sevgi Turan
sevgigunalturan@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Nüket Örnek Büken
nuketbuken@hotmail.com, Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD
Giriş: Tıp etiği eğitimi, hekimin hastaları, meslektaşları ve toplum ile olan ilişkilerinde değerlerin
rolünü̈ inceleyen, bunların meslek kimliği içindeki yerini ve işlevini vurgulayan bir eğitim
surecidir. Türkiye’de uzun yıllar boyunca “Vezaif-i Etıbba” ve “Deontoloji” adı altında yürütülen
Tıp etiği eğitimi, günümüzde tıp tarihi ile birlikte ele alınmakta ve mesleğin tarihsel gelişimi,
mevzuat bilgisi, hekimin görev ve sorumlulukları, hekimliğin profesyonel değerleri, biyoetik sorun
alanları vb. başlıklarına bu bağlamda yer verilmektedir. Öte yandan UNESCO1, DHB2 ve TTBUDEK3 gibi hem ulusal hem de uluslararası organizasyonların tıp etiği eğitimine yönelik olarak
yaptığı çalışmalar öncü niteliğindedir. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin standardizasyonunu
sağlamak amacıyla yürütülen Ulusal Çekirdek Eğitim Programında da, tıp mesleğinin öncelediği
değerlere ve hekim kimliğine vurgu yapılmaktadır.
Amaç: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı tarafından 2013-2014
Eğitim-Öğretim yılında Dönem 5 öğrencilerine yönelik bilimsel bir araştırmayı planlama, yürütme
ve raporlama aşamalarında yol gösterici temel etik standartların öğretilmesini amaçlayan
“Araştırma ve Yayın Etiği” ve klinikte sık karşılaşılan etik sorunlara yönelik öğrencilerin etik
düşünme ve sorun çözme becerisi geliştirmeleri amaçlayan “Klinik Etik Vaka Analizi” Seçmeli Staj
eğitimleri, yapılandırılmış bir şekilde, 20 saat olarak düzenlenmiş ve eğitim programına dâhil
edilmiştir4. Staj programı sonraki 5 akademik yıl boyunca geliştirilmiş ve 2017-2018 EğitimÖğretim yılından itibaren haftada 4 saat olmak üzere toplam 16 haftayı kapsayacak biçimde
düzenlenmiştir5. Bununla birlikte, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında seçmeli staj programlarına
yönelik öğretim programları ve rehberleri disiplinler arası bir çalışma ile gözden geçirilerek
hazırlanmıştır. Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Etiği Seçmeli Stajlarına
ait ait eğitim programlarının ve öğrenci rehberlerinin geliştirme sürecine dair deneyimlerin
paylaşılması amacı ile planlanmıştır.
Yöntem: Eğitim programının geliştirilmesi katılımcı bir biçimde gerçekleştirilmiş, Tıp Tarihi ve
Etiği ile Tıp Eğitimi alan uzmanları birlikte çalışmışlardır. Süreç çalışma grubunun
oluşturulması, program geliştirme aşamalarının ve rehberlerin paylaşılması, gereksinim belirleme
(mevcut program ve uygulamanın incelenmesi), öğrenme hedeflerinin gözden geçirilmesi,
kapsamın gözden geçirilmesi, öğretim etkinlikleri ve ders programlarının düzenlenmesi, öğrenci
ve program değerlendirme araçlarının belirlenmesi, eğitim programı ve öğrenci rehberlerinin
oluşturulması aşamaları üzerinden yürütülmüştür. Sonuçta seçmeli staj programlarına yönelik
hem eğitimciler hem de öğrenciler için; iki derse ait birer eğitim programı ve öğrenci rehberi
hazırlanmış, kullanıma sunulmuştur.
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Bulgular: Araştırma ve Yayın Etiği Seçmeli Stajında bilimsel bir araştırmayı planlama, yürütme
ve raporlama aşamalarında yol gösterici temel etik standartların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Klinik Etik Vaka Analizi Seçmeli Stajında ise klinikte sık karşılaşılan etik sorunlara yönelik
öğrencilerin etik düşünme ve sorun çözme becerisi geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğretim
programı ve rehberlerinde Staj eğitimlerinin mezuniyet öncesi tıp fakültesi müfredatındaki yeri ve
önemi “Sunuş” bölümünde açıklanmış, “Öğrenme Hedefleri”, “Stajın Tıp Eğitimi Programındaki
Yeri”, “Kapsamı”, “Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri”, “Değerlendirme Ölçütleri”, “Öğrenme
Ortamları”, “Ders Programları” başlıkları staj programını yürütecek öğretim üyelerine ve
öğrencilere rehberlik edebilmesi amacıyla yer almıştır.
Sonuç: Geliştirilen rehberlerin, tıp fakültesi öğrencileri ile birlikte ve tıp etiği eğitimi alanında görev
alan eğitimcilere yol göstermesi beklenmektedir. Bir sonraki adımda geliştirilen rehberlere ve
rehberde tanımlanan etkinliklerin uygulanmasına yönelik geribildirimler alınarak değerlendirilmesi
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler
Tıp etiği eğitimi, araştırma ve yayın etiği, klinik etik vaka analizi, program geliştirme, öğrenci
rehberi
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Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Simülasyon, Tıp
Eğitimi ve Seçmeli Dersler Üzerine Düşünceleri
ve Etki Eden Faktörler
Mehmet Kenan Kanburoğlu
mkkanburoglu@gmail.com, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ayşegül Çopur Çiçek
acopurcicek@gmail.com, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Başar Erdivanlı
berdivanli@gmail.com, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Muhammed Kadri Çolakoğlu
drkadri@gmail.com, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mehmet Fatih Gökçe
fmg1@mynet.com, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sabri Çolak
dr.sabricolak@gmail.com, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Cüneyt Ardıç
cuneytardic42@gmail.com, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Özlem Bilir
drozlembilir@hotmail.com, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi
Amaç: Simülasyon merkezi yeni kurulan ve bu yıl akreditasyon alma çalışmalarında olan
üniversitemiz hem çekirdek eğitim müfredatına uygun hem de simülasyon uygulamalarıyla
entegre yeni bir müfredat hazırlama aşamasında bulunmaktadır. Öğrencilerin tıp fakültesi
eğitiminden ve simülasyondan beklentileri ve şuana kadarki aldıkları eğitimlerle ilgili eleştirileri ve
ileriki dönemlerde almayı isteyecekleri seçmeli dersler açısından açık uçlu sorularla fikirleri
alınarak yeni müfredatın belirlenmesi amacıyla çalışma planlandı.
Gereç ve Yöntem: Birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar olan üniversitemiz öğrencilerimizin
tamamına online form gönderildi. Forma katılım gönüllülük esasına ve katılırken isim bildirme
zorunluluğu olmadan yapıldı. Şu ana kadar gördükleri derslerle ilgili geri bildirimler, simülasyon ile
ilgili mevcut bilgi durumları ve özellikle seçmeli derslerde neleri isteyecekleri soruldu.
Bulgular ve Tartışma: 700 üniversite öğrencisinden 272 tanesi ankete katıldı. En fazla katılım
%29.1 ile dönem1 en az katılım ise %7.4 ile dönem 6 da gerçekleşti. Dönem 1'den 6'ya doğru
katılım azalırken kliniğe (hastaneye) geçiş olan dönem 4'te tekrar %20,6'ya çıkan katılım görüldü.
Öğrencilerin simülason denilince ilk akıllarına gelen en sık cevaplar canlandırma, uygulama,
maket üzerinde çalışma, gerçeğe benzerlik gibi daha önceden hiç simülasyon dersi
üniversitemizde almamalarına karşın ön bilgileri olduğunu düşündürür şekildeydi. Zaten %65'i
orta ve iyi derecede simülasyon ile ilgili fikir sahibi olduğunu belirtti. Öğrenciler simülasyonun
kendilerine en fazla "Kendilerine daha fazla güvenerek mezun olmalarında" , "öğrenmeyi
kolaylaştırma" ve "tıbbı hataları azaltma" açılarından yararlı olacağını düşünüyordu. Öğrenciler tıp
fakültesi seçerken üniversitede bir tıp fakültesi olması %26,8'i için bir kriterken %37,1' inde önemli
bir kriter değildi. Öğrencilerin %95'i simülasyon eğitiminin mesleki hayatlarına katkı sağlayacağını
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düşünüyordu ve %97'i geleneksel eğitim metodlarından daha kalıcı bilgi oluşmasına yardımcı
olacağını düşünüyordu. %88 i tıp fakültesindeki stresi azaltacağına ve %89 u ekip çalışmasına
yatkınlığı arttıracağına inanıyordu. Öğrencilerin sadece %2.2 si beceri laboratuvarı olmasının
gerekli olmadığını belirtiyordu. Öğrencilerin tıp fakültesinde en zorlandıkları dersler Anatomi,
Biyokimya, Biyofizik , Farmakoloji ve Biyoistatistik olarak bulundu. Özellikle biyofizik dersinin
müfredattan kaldırılmasını isteyen öğrenci sayısı çok fazlaydı. En fazla istenilen seçmeli dersler
ise medikal ingilizce (%35), kriz yönetimi (%49), iletişim becerileri (%29), liderlik (%14), sunum
teknikleri (%28), tıbbi fotoğrafçılık (%14), alternatif tıp (%44), tıp ve islam (tasavvuf ve tıp) (%10),
sağlık kurumları işletmeciliği (%10) olarak bulundu.
Tıpta üniversitelerin akreditasyonu, simülasyon merkezi kurulması ve bunun müfredatının ve idari
yapısının kurulması ve aynı zamanda çekirdek eğitim müfredatına uygun ve fakültenin misyonu
ile uyumlu bir müfredat oluşturmak bir tıp fakültesinin ilk ve en önemli aşamalarından biridir. Bunu
yaparken öğrencilerden geri bildirim alınarak yapılması ihtiyacın ortaya konması açısından
bizlerin çok değerli bilgileri ulaşılmasını sağladı. Öğrencilerden aldığımız açık uçlu sorularda en
fazla pratik eğitime daha fazla ağırlık verilmesi istendiği, vaka bazlı ve simüle hastalarla
çalışılmasını daha fazla bekledikleri görüldü.
Sonuç: Ezber yerine yoruma dayalı bir müfredat oluşturabilmek için öğrencilerden gelen geri
bildirimlerle ve eğitim alanında yapılan çalışmalarla benzer bir şekilde klasik derslerin yerine vaka
bazlı dersler, probleme dayalı eğitimler ve simülasyon uygulamaları kullanılması daha önemli
olmaktadır. Öğrencilerin beklentisi bu yönde olması yeni bir sisteme geçerken gelişebilecek iki
direnç noktasından (akademisyenler ve öğrenciler) bir tanesinde bir sıkıntı çıkmayacağını
düşündürmektedir. Özellikle seçmeli derslere karar verirken fakülte idarecilerinin öğrencilerden
fikir alması daha verimli bir eğitim ortamının oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler
Çekirdek eğitim müfredatı, simülasyon, tıp eğitimi, seçmeli dersler
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Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şok Fizyopatolojisi
ile İlgili Bir Seçmeli Derste Uygulanan Farklı
Öğrenim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri: Trakya
Üniversitesi Örneği
Assel Kudaibergenova
kasel810@gmail.com, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD ve Eğitim Fakültesi

İbrahim Coşkun
ibrahimcoskun@trakya.edu.tr, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Selma Arzu Vardar
arzuvardar@trakya.edu.tr, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD
Giriş: Son yıllarda tıp eğitiminde aktif öğrenme yaklaşımlarının etkili olduğu belirtilmektedir. Tıp
fakültesinin ilk üç yılındaki klinik öncesi döneminde öğrenci merkezli öğretim yöntemlerine daha
fazla önem verilmeye başlanmıştır. Ancak farklı öğrenme yöntemleri ile karşılaşan öğrencilerin bu
yöntemleri nasıl tanımlandığının anlaşılmasına yönelik az sayıda çalışma bulunmaktadır. Trakya
Üniversitesi Tıp Fakültesi müfredatı içinde, 3. dönem öğrencilerine yönelik, toplam 4 haftalık
süreyi kapsayan, fizyoloji, acil tıp, kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, nöroloji ve anestezi yoğun
bakım bölümlerinin işbirliği ile 2014-2017 yılları arasında ardışık 4 yıl boyunca yürütülen, “Şok
Fizyopatalojisi ve Tedavisine İleri Yaklaşım” isimli bir seçmeli ders modülü yer almıştır. Toplam
170 saatlik iş yükü içeren bu ders modülünün ilk üç gününde, toplam 14 saat teorik ders ve
takiben bir probleme dayalı öğrenme oturumu, klinik ortamda gözlemsel çalışmalar yapması (24
saatlik iki acil nöbeti, 12 saatlik bir kardiyoloji nöbeti, 2 saatlik yoğun bakım kliniği gözlemi),
klinikteki nöbetler ve gözlemler hakkında kişisel izlenim raporlarının hazırlanması ve sunum
toplantıları, konu ile ilgili makale ve olgu sunumları yapılması ve bireysel hazırlanan bir projenin
sunulması şeklinde aktiviteleri içermiş ve toplam 60 öğrenci tarafından alınmıştır.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, şok fizyopatolojisi ile ilgili seçmeli ders modülünde uygulanan farklı
öğretim yöntemlerine ilişkin öğrencilerin görüşlerinin tanımlanmasıdır.
Yöntem: Çalışma nitel boyutlu çalışma desenlerinden, durum analizi deseni kullanılarak
yürütülmüştür. Çalışma verileri, etik kurul onayını takiben, üç farklı nitel veri toplama tekniği
(triangulation: bireysel ve odak grup görüşmesi, doküman incelemesi) kullanılarak toplanmıştır.
Bu kapsamda tüm katılımcılara yazılı ve yapılandırılmış 9 adet soru gönderilmiş, gönüllü
katılımcılar ile bireysel görüşme ve odak grup görüşmesi yapılmıştır. Sorular dersin planlayıcısı
ve koordinatörü olan araştırmacı ve biri nitel araştırmalar konusunda uzman olmak üzere ek iki
araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Yüz yüze görüşme ve odak görüşmeleri öğrencilerin dersin
yürütülme ve değerlendirme süreçlerine dâhil olmayan ve nitel görüşme deneyimi olan bir
araştırmacı tarafından ses ve görüntü kaydıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel veri seti; doküman analizi,
betimsel analiz ve içerik analizi teknikleriyle çözümlenmiştir.
Bulgular: Bireysel ve odak grup görüşmesi için gönüllü olan 25 öğrencinin (kız 52%, erkek 48%)
ders modülünün genel değerlendirilmesine yönelik düşünceleri öncelikle dersi almaktan memnun
oldukları (%68), ders modülünün farklı olduğu (%40), öğrenci merkezli olduğu (%36) ve kalıcı
olduğu (%44) şeklinde bulunmuştur. Katılımcılar modülün ilk üç gününde anlatılan teorik derslerin
eğitim ve mesleki gelişime etkisine ilişkin görüşler değerlendirildiğinde, temel ve klinik derslerin
kısa zamanda, birlikte anlatılması ve öğretim üyeleri tarafından dikkat edilmesi gereken yönlerin
vurgulanmasının konunun kalıcılığını sağladığını belirtilmiştir. Öğrenciler modüldeki aktif öğrenme
yöntemlerinin kendilerini öncelikle araştırmaya teşvik ettiğini (%64) ve akademik araştırma
becerisi (%28) kazandırdığını belirtmiştir.
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Sonuçlar: Az sayıda teorik ders ve aktif öğrenme yöntemleri içeren ve şok konusundaki seçmeli
ders modülünün katılımcıların bakış açısından değerlendirildiğinde memnuniyet verici ve kalıcı
öğrenmeler sağladığı; teorik derslerin kalıcılığı sağlama bakımından diğer aktif öğrenme
yöntemlerinin araştırmaya teşvik edici olması ve akademik araştırma becerilerini kazandırma
yönüyle etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Aktif öğrenme, öğrenci merkezli eğitim, probleme dayalı öğrenme
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Tıp tarihi müzesi eğitim ortamı olarak öğrenmeye
katkı sağlar mı?
Rahman Yavuz
rahman.yavuz@omu.edu.tr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş ve Amaç: Günümüzde eğitim sistemleri bilginin eğiticiden öğrenciye pasif olarak aktarıldığı
geleneksel eğitim anlayışından, öğrenciyi odağına alan öğrenci merkezli aktif eğitim yaklaşımına
doğru değişim ve gelişim göstermiştir. Müzeler, tarihi ve kültürel değerlerin taşınması ve
aktarılması, çok yönlü öğrenmede imkanlar sunan alanlardır. Müzeler insanları, olayları, objeleri,
kültürel değerleri anlama, yaşatma ve paylaşma, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme
konularında eğitim ve öğretime eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Bu bildiride, tıp tarihi müzesinin bir
eğitim ortamı olarak tıp tarihi öğretimine katkısının olup olmadığının araştırılması
amaçlanmaktadır.
Yöntem: Araştırma deseni zayıf deneysel model tek grup ön test son-test desenidir. Araştırmaya
Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi eğitsel gezisine katılan 90 tıp öğrencisi
(Birinci-ikinci-üçüncü sınıfların her birinden 30 öğrenci) dahil edilmiştir. Öğrencilere, müze gezisi
etkinliği öncesinde ve sonrasında, Sabuncuoğlu Şerefeddin ile ilgili ön-test, son-test uygulanmış,
test sonucu elde edilen veriler SPSS 21.0 programında Bağımlı Örneklem t-Testi’ne tabi
tutulmuştur.
Bulgular: Müze gezisi etkinliği öncesinde ve sonrasında yapılan ön ve son test sonuçları Bağımlı
Örneklem t-Testi analiz sonuçları her bir sınıf için ayrı ayrı tablolar halinde aşağıda sunulmuştur.
Tablo 1. Birinci sınıf ön-test ve son-test ortalama puanlarının t-Testi sonuçları
Ölçüm

N

X

SS

Ön-test

30

0.83

0.95

Sd

29
Son-test

30

1.93

t

p

-5.508

.000

0.82

Tablo 2. İkinci sınıf ön-test ve son-test ortalama puanlarının t-Testi sonuçları
Ölçüm

N

X

SS

Ön-test

30

0.77

0.73

Sd

29
Son-test

30

2.13

t

-9.256

p

.000

0.57

Tablo 3. Üçüncü sınıf ön-test ve son-test ortalama puanlarının t-Testi sonuçları
Ölçüm

N

X

SS

Ön-test

30

0.43

0.56

Sd

29
Son-test

30

1.27

t

-5.473

p

.000

0.87

Sonuç: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf tıp öğrencilerinin müze gezisi öncesi ve sonrası yapılan öntest, son-test puanları arasında son test lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu araştırma

197

müzelerin birer eğitim ortamı olarak tıp tarihi öğretimine katkı sunacağını göstermektedir. Müze
gezileri, öğrenmeyi ilgi çekici, merak uyandırıcı ve kolaylaştırıcı bir sürece dönüştürebildiklerinden
dolayı tarih öğretiminde tercih edilmelidirler.
Anahtar Kelimeler
Müze gezisi, öğrenme ortamı, tıp tarihi
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Tıpta İnsan Bilimleri Özel Çalışma Modülü
Cemal Hüseyin Güvercin
cemalcin@yahoo.com, DEÜTF, Tıp Tarihi ve Etik AD
Ahmet Can Bilgin
DEÜTF, Tıp Tarihi ve Etik AD
Akça Toprak Ergönen
DEÜTF, Adli Tıp AD
Can Cimilli
DEÜTF, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
Berna Musal
DEÜTF, Tıp Eğitimi AD
Yeşim Tunçok
DEÜTF, Tıbbi Farmakoloji AD
Deniz Yücesan
DEÜTF Özel Çalışma Modülü Kurulu Sekreteri
Giriş: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (DEÜTF) 1998-1999 eğitim yılından bu yana
Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) uygulanmaktadır. ÖÇM’lerin amacı, tıp eğitiminin ilk üç yılında,
öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda derinlemesine bilgi ve beceri kazanmasını sağlamaktır.
2017-2018 döneminden başlatılan değişiklikle ÖÇM’ler, sosyal sorumluluk projeleri, tıpta insan
bilimleri, eleştirel değerlendirme ve araştırma becerileri alanlarında olacak şekilde yeniden
yapılandırılmıştır. Bu bildirinin amacı, 2018-2019 eğitim yılında ikinci sınıf eğitim programının ilk
yarıyılında yer alacak olan Tıpta İnsan Bilimleri (TİB) ÖÇM’lerinin tanıtılmasıdır.
Tıp eğitiminde insan bilimlerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Tıpta insan bilimlerinin
kapsamında edebiyat, felsefe, tarih, müzik, resim, sinema, tiyatro, hukuk, ekonomi, politika,
sosyoloji, antropoloji, biyoetik, davranış bilimleri, arkeoloji, dinler tarihi, psikoloji, mitoloji, iletişim
ve benzeri alanlar yer almaktadır. Fakültemizde yapılandırılan ve uygulanacak olan TİB-ÖÇM
programının amacı, öğrencilere edebiyat, sosyoloji, psikoloji, felsefe, tarih, sanat ve antropoloji
gibi insan odaklı alanların tıp ve uygulamaları ile ilişkisi hakkında farkındalık ve insancıl yaklaşımı
önceleyen bütüncül bir bakış açısı kazandırmaktır. Belirlenen alanlarda öğrencilerin disiplinler
arası bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir.
Yöntem: 2018-2019 öğretim yılı TİB-ÖÇM’si için yedi başlık belirlenmiştir. Bunlar; Farklılıklar ve
Hekimlik, Felsefe ve Tıp, Toplumsal Cinsiyet, İnsan ve Tiyatro, Sinema ve Hekimlik, Arkeoloji ve
Tıp ile Ruanda Soykırımı Bağlamında İnsan Haklarıdır. Belirlenen başlıklar, alanında deneyimli
konuklar tarafından, bilgilerinin ve duyuşsal farkındalıklarının geliştirilmesini destekleyecek
interaktif sunumlar şeklinde öğrencilerle paylaşılacaktır. Bu etkinlikler için ayrılan süre toplam 20
saattir. Öğrencilerin değerlendirilme ölçütleri; etkinliklere katılımları ve kendi seçtikleri bir başlıkla
ilgili belirlenen ölçütlerde hazırladıkları en az 250 kelimelik ödevin değerlendirilmesidir. Yapılan
etkinlikler, ayrıca, Üniversitenin haber portalı olan WebTv de canlı yayınlanarak kaydedilecek,
sonrasında da öğrencilerin erişimine olanak sağlanacaktır.
Bulgular ve Sonuç: Programdan beklenen kazanımlar; insan bilimlerinin hekimlikle ilişkisini ifade
edebilme, insan bilimlerinin hekimlik uygulamalarına farklı bakış açılarını tanıyabilme, hekimlikte
insancıl yaklaşımı önceleyen bütüncül bir bakış açısını geliştirebilme ve hekimlik uygulamalarında
insan bilimlerinin önemini benimseme olarak belirtilmiştir. Bu ÖÇM’lerin, eğitim programında
bugüne dek yürütülmekte olan iletişim becerileri, etik, topluma yönelik tıp eğitimi, klinik ve
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mesleksel beceriler alanındaki etkinliklerin kazanımlarını destekleyeceği ve güçlendireceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimi, tıpta insan bilimleri
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Toplumdaki Ani Bebek Ölümü Sendromu
Sıklığını Azaltmak İçin Tıp Eğitimi Müfredatının
Yeterliliği
Mehmet Kenan Kanburoğlu
mkkanburoglu@gmail.com, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnanç Aliustaoğlu
aliustaoglu.inanc@gmail.com, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Elif Göz Karadeniz
gozelif@gmail.com, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yasin Yıldız
yasinyildizmd@gmail.com, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi
Amaç: Ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) ile ilgili Türkiye'de yapılmış çok az çalışma vardır.
ABÖS hakkında toplumu bilgilendirecek olan hekimlerin bu konudaki bilgi düzeylerini ölçmek ve
buna etki eden faktörlerin araştırılması amaçlandı.
Yöntem: Rize ili içerisinde yüz yüze görüşebildiğimiz ve diğer illerden de internet yolu ile
ulaşabildiğimiz hekimlere Ani Bebek Ölümü Sendromu 2016 Amerikan Pediatri Akademisi
kılavuzundan yola çıkarak anket yolu ile ABÖS hakkındaki bilgi seviyelerini ve bu bilgileri ne
zaman edindiklerine dair sorular soruldu. Bu hekimler arasında pratisyen hekim, aile hekimi,
pediatri asistanları ve uzmanlarının yanı sıra kadın doğum, göz, kulak burun boğaz gibi çeşitli
branşlardan da hekimler bulunmaktaydı. Örneklemimiz anket çalışmasına gönülü olan hekimler
arasından oluşturuldu. Çocuğu olan doktorlara çocuklarını nasıl uyuttukları, bebek yatağı ve
çevresi ile ilgili nasıl düzenlemeler yaptıkları soruldu. ABÖS risk faktörlerini bilme açısından
toplamda 10 soru olmak üzere ve her bir soru için 10 puan verilmek kaydı ile 100 üzerinden bir
skorlama oluşturuldu. Bu skor doktorların yaşı, cinsiyeti, uzmanlık alanı, meslekteki kaçıncı yılları
olduğu, hekimlerin yenidoğan yoğun bakıma yatan bebeklerinin olup olmadığı gibi faktörler ile
karşılaştırıldı. Bilgi düzeyleri bu skor üzerinden değerlendirildi Ayrıca prematüre bebeklerde
ABÖS önerileri açısından bilgi düzeyleri de yine anket yoluyla ölçüldü. Anket yanıtları Pearson
regresyon analizi ile değerlendirildi
Bulgular: Çalışmaya Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gazi Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi gibi 30 farklı üniversiteden
308 doktor katıldı. Katılımcılar arasında yaşı en küçük olan 24,en büyük olan 55 olup ortalama
yaş 35 idi Doktorların sadece %33'ü üniversite hayatları süresince ani bebek ölümü açısından
eğitim aldıklarını belirtti. Doktorların ani bebek ölümü konusunda bilgi seviyesi ortalama yüz
üzerinden 67.5 olarak bulundu. Özellikle bazı konularda doktorların belirgin bilgi eksikliği olduğu
görüldü. Tüm katılımcıların sadece %37'si bebeklerin sırtüstü yatırılması gerektiği bilgisine sahipti
ve bu bilgi pediatrist olan ve olmayan doktorlar arasında aynı derecede az biliniyordu (Pediatrist
olanlar %47.5, olmayanlar %46.8 ). Emzik kullanmanın ABÖS açısından koruyucu olduğu bilgisi
de katılımcıların %45'i tarafından biliniyordu (2009 Nisan TUS sorusu olmasına karşın). Belirgin
olarak kadın hekimlerin erkek hekimlere ve çocuğu olan doktorların olmayanlara göre ABÖS
hakkındaki bilgi seviyeleri daha yüksek çıktı (sırayla 72, 5; 61,5; 60,2 p<0.001).
Tartışma: Bulgular hekimlerin ABÖS konusunda bilgi düzeylerinin tıp eğitimi ile ilişkili olmadığını,
bilgi düzeylerini etkileyen en temel faktörün ‘çocuklarının olup olmaması ‘ durumunun olduğunu
ortaya koymuştur.. Diğer anne babalar gibi doktorlar da sadece ihtiyaçları olduğunda bu bilgiyi
öğrenmiş görünmekteydiler. Oto koltuğu kullanan ebeveynlerin ani bebek ölümü açısından bilgi
seviyeleri daha yüksek bulundu. ABÖS’nun çocuk hekimleri haricinde özellikle pratisyen doktorlar
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ve aile hekimleri ve sözü halk tarafından dinlenilecek diğer tüm tıp doktorları açısından bilinmesi
çok önemlidir. Buna karşın şuan yürürlükte olan "Ulusal Çekirdek Eğitim Programı"nın içerisinde
Anı Bebek Ölümü Sendromu ile ilişkili bir konu bulunmamaktadır. Zaten anketten de anlaşılacağı
üzere tıp fakültesi eğitimi boyunca çoğu üniversitede bu konuya çok az değinilmiştir. (%33).
Belirgin olarak üniversitede eğitim almış olan doktorların bilgi seviyelerinin daha fazla olması bu
konunun tıp fakültesi eğitiminin içinde olmasının önemini göstermektedir.
Sonuç: Anketimize katılan doktorların ABÖS açısından bilgi seviyeleri yeterli değildir. Özellikle en
önemli koruyucu önlem olan sırt üstü yatırma çok az oranda bilinmektedir. Bilgiyi arttıran faktörler
olarak çocuk sahibi olma ve anne olma durumu bulunmuştur. Tüm dünyada bebek ölümlerinin en
önemli ilk beş nedeninden biri olan ABÖS’a tıp fakülteleri müfredatında daha fazla yer verilmesi,
bu konunun Çekirdek Eğitim Programı içerisine alınmasına acilen ihtiyaç bulunduğunu
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler
Çekirdek eğitim müfredatı, ani bebek ölümü sendromu
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin
Dikey Koridor Derslerine İlişkin Görüşlerinin
Değerlendirilmesi
Albena Gayef
albenag77@gmail.com, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Bahar Marangoz
baharmarangoz@gmail.com, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Şevval Şimşek
sevvalsi@hotmail.com, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

Sümeyye Kaya
smykaya23@gmail.com, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

Uğur Şimal Atabey
simalatabey@gmail.com, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

Muzaffer Eskiocak
dreskiocak@hotmail.com, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Giriş ve Amaç: Tıp fakültelerinde altı yıllık eğitim sürecinin sonunda sağlıkla ilgili tüm süreçlerde
“bütüncül (biyo-psiko-sosyal ve kültürel) yaklaşım” sergileyen, hekimliği insani ve mesleki
değerler doğrultusunda kanıta dayalı olarak yapan, bireysel ve mesleki rolleri, sınırları ve
sorumluluklarının farkında olarak sürekli mesleki gelişime açık olan hekimlerin yetişmesi
amaçlanmaktadır (Mezuniyet Öncesi UÇEP, 2014). Tıp eğitiminde öğrencilere sadece bilgi ya da
beceri kazandırmanın çok ötesinde bir kültür, bir yaşam biçimi, bir bakış açısının kazandırılması
bir başka deyişle tutum ve davranış geliştirilmesi çok önemlidir. Ayrıca hekimlerden beklenen
nitelikler, bilgiye ulaşma yollarını bilmesi, bilimsel yöntem tutum ve davranışlarının kazanılması,
bilgiyi üretebilmesi ve paylaşabilmesidir (Turan ve ark, 2007). Tıpta insan bilimleri, insanın sağlık,
hastalık, sağlık hizmeti ve hasta-hekim ilişkisi özelinde davranışlarının anlamını irdeleyen
çalışmaları içerir. Tıbba bu pencerelerden bakabilmek hekimin hastasının dünyasına farklı bir
yaklaşım getirmesine katkı sunacaktır. Bu açıdan bakıldığında davranış ve sosyal bilimlerin tıp
eğitimi programındaki yeri ve diğer derslerle olan entegrasyonu önemlidir (Isaac and Rief, 2009).
Araştırmanın amacı, tıp fakültesi öğrencilerinin dikey koridor dersleri ile ilgili görüşlerini
değerlendirmek ve değerlendirmeler sonucunda eğitim programını geliştirmeye yönelik önerilerde
bulunmaktır.
Yöntem: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı niteliktedir. Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan,
sosyodemografik özellikler ve öğrencilerin dikey koridor dersleri ile ilgili görüşlerini
değerlendirmeye yönelik sorulardan oluşan anket formu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
1,2,3,4, ve 5.sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilere uygulanmıştır. Fakültemiz
1,2,3,4,5.sınıf öğrencileri araştırma evrenimizi oluşturmaktadır. Evrenden sistematik örnekleme
yöntemiyle seçilmiş 350 öğrenciden 183 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde
edilen veriler, SPSS 24.0 paket programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı
istatistikler uygulanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %54,6’sının kadın, %15,3’ünün 1. Sınıf, %21,9’unun
2.sınıf, %20,8’inin 3.sınıf, %25,1’inin 4,sınıf, %16.9’unun 5.sınıf öğrencisi olduğu saptanmıştır.
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Bilim okuryazarlığı dersinin amaç ve öğrenim hedeflerinin belirtilmiş olduğu ifadesine
öğrencilerin %39,4’ünün katıldığı, %37,7’sinin katılmadığı, %22,4’ünün kararsız olduğu;
%57,4’ünün bilim okuryazarlığı derslerinde ders öncesinde öğrencilerin dersle ilgili beklentilerinin
öğrenilmekte olduğu ifadesine katılmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin %65’inin bilim okuryazarlığı
dersinde sorumlu öğretim üyesiyle birlikte derste öğrendiklerini uygulamak amacıyla bir araştırma
yapmayı planladık ifadesine katılmadığı belirlenmiştir.
Öğrencilerin %37,1’inin insan bilimleri, sosyal tıp, etik, girişimcilik derslerini ilgi çekici bulduğum
için katılıyorum ifadesine katılmadığı, %56,3’ünün devam zorunluluğu olduğu için katıldığı
saptanmıştır.
Alan içi seçmeli derslerin amaç ve öğrenim hedeflerinin belirtilmiş olduğu ifadesine
öğrencilerin %60,6’sının katıldığı, %55,2’sinin bu derslere devam zorunluluğu olduğu için
katıldığı, %69,9’unun alan içi seçmeli derslerin içeriği ile ders başlıklarının uyumlu olduğu
ifadesine katıldığı, %43,2’sinin alan içi seçmeli dersleri ilgi çekici bulduğu için derslere katıldığı
belirlenmiştir.
Alan dışı seçmeli derslerin amaç ve öğrenim hedeflerinin belirtilmiş olduğu ifadesine öğrencilerin
%54,6’sının katılmadığı, öğrencilerin %61,8’inin alan dışı seçmeli derslerde ders öncesinde
öğrencilerin dersle ilgili beklentilerinin öğrenilmekte olduğu ifadesine katılmadığı, %64,5’inin alan
dışı seçmeli dersleri ilgi çekici bulduğum için katılıyorum ifadesine katılmadığı; %62,3’ünün alan
dışı seçmeli derslere devam zorunluluğu olduğu için katıldığı saptanmıştır.
Sonuç: Tıp eğitiminde bilim okuryazarlığı, insan bilimleri, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler gibi
dikey koridor dersleri ile tıp fakültesi öğrencilerine kazandırılması hedeflenen bilgi, tutum ve
davranışların geliştirilmesi için bu derslerin amaç ve öğrenim hedefleri daha iyi açıklanmalıdır ve
öğrencilerin bu derslere olan ilgisini arttırmaya yönelik olarak araştırma planlama ve
uygulamaların arttırılması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler
Tıp eğitimi, dikey koridor dersleri
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Program
Değerlendirme Sistemi
Bülent Sabri Cığalı
bscigali@trakya.edu.tr, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Muzaffer Eskiocak
dreskiocak@hotmail.com, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu akreditasyon temel standartlarını yayınlar ve
akreditasyon sürecinde bu kriterleri değerlendirir. 2014 kriterlerine göre dokuz temel standart
başlığı vardır. Program değerlendirme ise beşinci standart olarak yer almaktadır. Bu standarta
göre her fakültenin bir program değerlendirme süreci tanımlı olmalıdır. Bu sürecin aşamaları
açıklanmış ve işlevsel olduğu kanıtlanmalıdır. Aslında bu işlev geribildirim mekanizmalarının
kurulması ile başlar. Geri bildirimler nicel ve nitel olmalıdır. Paydaşların tümünü kapsamalıdır ve
olabildiğince katılımı yüksek olmalıdır.
Amaç: Trakya üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme sürecini tanıtmak ve
tartışmaktır.
Yöntem: Fakültemizde uygulanan kurul sistemine göre öğrenciler ve öğretim üyeleri her kurul
sonunda likert skalasına göre düzenlenmiş bir anket formu doldurmaktadırlar. Bu formların altında
nitel geribildirim yapabilecekleri bir kutuda bulunmaktadır. Geribildirimler kurul bitiminden sonra
alınmaktadır. Anketlerin elektronik ortamda alınma çalışmaları sona yaklaşmıştır ve 2017-2108
dönemi sonunda alınacak geribildirimler e-ortamda olacaktır. Ayrıca iki adet anketimiz daha vardır
bunların birincisi mezun anketi, ikincisi ise intern anketidir. Mezun anketi ağırlıklı olarak Temel
Hekimlik Uygulamaları ile ilgili sorular içerirken, intern anketi UÇEP teki öğrenim düzeyi ileri olan
hastalıklarla ilgilidir. Mezun anketimiz e-ortam üzerinden yapılmaktadır ve belirli zaman
dilimlerinde katılım için sosyal medyadan duyurular yayınlanmaktadır.
Bütün anketlerin güvenirlik analizleri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından yapılmakta ve rapor
haline getirilerek Kurul yönetimlerine ve Başkoordinatörlüğe ulaştırılmaktadır.
Ölçme değerlendirme birimi tarafından öğrencilerin başarı analizleri yapılır ve kurul yönetimlerine
iletilir. Nitel geribildirim aracı olarak ayrıca Dekan öğrenci buluşmaları planlanmış ve ilk
uygulaması 2016-2017 eğitim yılının sonunda yapılmıştır. Bu buluşmalarda dekan başarı
analizleri geri bildirim raporlarını öğrencilerle paylaşır ve yıl değerlendirmesini öğrencilerden ister.
Toplantı TEAD tarafından raporlaştırılır. Kurul yönetimleri ellerindeki geribildirim sonuçları ve
başarı analizleri ışığında kurulda ders veren öğretim üyeleri ile değerlendirme toplantısı yaparlar
ve önerileri tartışarak rapor haline getirirler ve Sınıf koordinatörü aracılığı ile sınıf koordinatörler
kuruluna raporları ulaşır. Sınıf koordinatörleri kurulu bu gelen raporlar geribildirimler ve başarı
analizleri doğrultusunda kendi raporlarını hazırlayarak dekanlığa sunarlar. Ayrıca Program
değerlendirme ve geliştirme kuruluna da tüm veriler iletilir. Bu kurulda özerllikle ÇEP açısından ve
yenilikler açısından inceleme ve önerilerini dekanlığa sunar.
Dekanlık kendisine ulaşan diğer önerileri de bekletmeden TEAD aracılığı ile program
değerlendirme aşamasına sokar. En son gelen raporlar ışığındaki önerileri eğitim komisyonuna
ve fakülte kuruluna sokarak program değerlendirme süreci tamamlanmış olur.
Sonuç: Bir yıl boyunca toplanan veriler bir sonraki yılın programına yansımış olmakta ve program
değerlendirme döngüsü tamamlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Program değerlendirme, tıp eğitimi, eğitim programı
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Uygulama Öğrenme Düzeylerinin, Bloom
Sınıflandırması, Eğitim Etkinlikleri ve Ölçme
Değerlendirme ile İlişkisi
Fazıl Serdar Gürel
fsgurel@gmail.com, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD
Giriş: Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) müfredatlarının hazırlanması sırasında farklı uzmanlık
alanlarının müfredatlarında aynı mesleki uygulamaların yer aldığı gözlenmiştir. Bu durum, aynı
uygulamayı farklı düzeylerde yapan uzmanlık alanlarının, bu farklılıklarını ortaya koyma gereğini
oluşturmuştur. Bu gerekçe ile TUK müfredatlarında kullanılmak üzere "girişimsel yetkinlikler" için
hazırlanan uygulama öğrenme düzeyleri (UÖD) daha sonra mezuniyet öncesi tıp, eczacılık ve diş
hekimliği çekirdek eğitim programlarında da benzer şekilde kullanılmıştır.
Yöntem ve Bulgular: UÖD’ler Bloom sınıflandırmasında yer alan ve Simpson tarafından
düzenlenen psikomotor alan düzeyleri ile ilişkili olarak hazırlanmıştır. Simpson tarafından
düzenlenen yedi psikomotor alan düzeyi ile dört UÖD ilişkisinde dışarıda kalan tek düzey
Simpson'ın yedinci düzeyi olmuştur. Girişimsel yetkinliklerin uygulama öğrenme düzeylerinin,
TUK müfredatlarında yayınlanmadan önceki orijinal hallerinin, Simpson düzeyleri ile ilişkisi
aşağıdaki gibidir.
UÖD’nin 1. düzeyi Simpson’ın 1. “Algılama” ve 2. “Hazırlık” düzeyleri ile tanımlanır. UÖD’nin 1.
Düzeyi “Prosedür hakkında hastaya açıklama yapar ve sevk eder” olarak bu iki düzeyi
kapsayacak şekilde tarif edilmiştir.
Öğrenciyi bu düzeye eriştirmek teorik bilginin aktarılması ve uygulamanın demonstrasyonunun
yapılması ile mümkün olacaktır. Ölçme ve değerlendirmesi kuramsal sınavlarla yapılır.
UÖD’nin 2. düzeyi Simpson'ın 3. “Kılavuzlanmış Davranış” ve 4. “Mekanik Davranış” düzeyleri ile
tanımlanır. Bu düzey tanımlanırken “Acil durumda/kılavuz eşliğinde uygulamayı yapar” şeklinde
ifade edilmesinin nedeni öğrencinin henüz uygulamayı en az zaman ve enerji ile ustaca
yapamadığını, ancak bir düzeye kadar deneyim elde ettiğini, çalışma alanına göre bir süre
konusunda deneyimli kişi/ler ile çalışarak ustalaşmak için yeterli bir öğrenme düzeyine sahip
olduğunu belirtmektir.
Öğrencinin maket üzerinde deneyim sahibi olarak, ustaca olmasa da, uygulamayı doğru olarak
yapabilmesi, bu düzeye erişmesi için yeterli olacaktır. Simüle ortamda kontrol listesi kullanımı ile
zaman ve enerji göz önüne alınmadan uygulama değerlendirmesi yapılır.
UÖD’nin 3. düzeyi Simpson'ın 5. “Karmaşık Davranış” düzeyi ile tanımlanır. Simpson’ın bu düzeyi
bir işlemin en az zaman ve en az enerji ile ustaca yapılabildiği düzeyi tarif eder.
Bu düzey tanımlanırken “Komplike olmayan, tipik bir olguda uygular” şeklinde ifade edilmesinin
gerekçesi öğrencinin bu uygulamada sık görülen durum/lar için tek başına sorumluluk alabilecek
kadar yeterli olmasını ifade etmektir.
Bu düzeye ulaşabilmek için öğrencinin çok sayıda tekrar yapabileceği, gerçek ve/veya gerçeğe
çok yakın bir ortamda deneyim elde edebileceği bir eğitim alması gerekli olacaktır. Simüle veya
gerçek ortamda en az zaman ve enerji kullanımı göz önüne alınarak kontrol listesi kullanımı ile
uygulama değerlendirmesi yapılır.
UÖD’nin 4. düzeyi Simpson'ın 6. düzeyi olan “Uyum Davranışı” ile tanımlanır. Bu
düzey tanımlanırken “Komplike olan veya olmayan her olguda uygular” şeklinde ifade edilmesinin
gerekçesi öğrencinin bu uygulamada tek başına sorumluluk alabilecek, uygulamanın karşılaşılan
farklı karmaşık varyasyonlarını yönetebilecek kadar yeterli olmasını ifade etmektir.
Bu düzeye ulaşabilmek için öğrencinin aynı uygulamayı çok sayıda ve farklı durumları için tekrar
tekrar yapabileceği, gerçek ortamda deneyim elde edebileceği bir eğitim alması gerekli olacaktır.
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Ölçme değerlendirmesi gerçek ortamda, farklı karmaşık durumlar için, zaman ve enerji kriteri göz
önüne alınarak, kontrol listesi kullanımı ile yapılır.
Simpson’ın 7. düzeyi “Meydana Getirme Davranışı” kişinin bir uygulamada kendi yeteneklerine
özgü yeni hareketler, davranışlar veya basamaklar oluşturmasını, yani mesleğini sanata
dönüştürmesini tarif etmektedir. Bu durum eğiticinin öğrettiği değil öğrencinin yeteneğine göre
ortaya koyabildiği bir düzeyi tarif etmesi nedeni ile UÖD’ler ile ilişkilendirilmemiştir.
Anahtar Kelimeler
Bloom sınıflandırması, uygulama öğrenme düzeyleri, psikomotor alan, girişimsel yetkinlik, eğitim
etkinliği, ölçme değerlendirme
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Uzmanlık Eğitiminde Web Tabanlı Eğitim
Sistemi Uygulaması
Aylin Yıldırır
aylinyildirir@gmail.com, Başkent Üniversitesi

Armağan Altun
armagan.altun@tkd.org.tr, Başkent Üniversitesi

Murat Özdemir
hozdemir@gazi.edu.tr, Gazi Üniversitesi

Özgür Aslan
ozgurasl@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi

Haldun Müderrisoğlu
ihaldunum@gmail.com, Başkent Üniversitesi
Giriş: Teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde web tabanlı eğitim sistemleri her alanda
giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Uzmanlık eğitiminde farklı kurumlarda eğitimini
sürdürmekte olan uzmanlık öğrencilerinin bilişsel ve beceri açısından aynı eğitimi almalarına
hizmet etmek amacıyla Kardiyoloji Uzmanlık Derneği Yeterlik Kurulu bir web tabanlı eğitim
sistemi geliştirmiştir. Kardiyoloji Asistan odası adı verilen bu proje 2015 yılında başlatılmış olup
Kardiyoloji Çekirdek Eğitim Müfredatında yer alan bilişsel ve beceri hedeflerinin kapsayarak
şekilde dersler planlanmıştır. Bilişsel hedefler için konunun uzmanı tarafından slayt üzerinde
anlatımı içeren tercihan 20 dakikayı geçmeyecek videolar oluşturulmuştur. Beceri eğitimini içeren
videolar ise konunun uzmanının işlemi yaparak anlattığı şekilde uygulamalı olarak kateter
laboratuarında, ekokardiyografi laboratuarında ve benzeri çalışma ortamlarında hasta onamı
alınarak çekilmiş ve web sitesine yüklenmiştir. Süreç içerisinde yeni derslerin eklenmesi veya
mevcut derslerin güncellemesi çalışmaları yapılmıştır. Ücretsiz siteye giriş kişisel bilgileri içeren
kayıt sonrası mümkün olmaktadır.
Amaç: Bu çalışmada Kardiyoloji Asistan Odası web sistemine ait verilerin irdelenerek siteden
yararlanım sıklığının incelenmesi ve sık tercih edilen derslerin tespitinin yapılması amaçlanmıştır.
Elde edilen veriler ileri dönemlerde web sitesinin geliştirilmesine, dolaylı olarak da uzmanlık
öğrencisinin eğitimine katkı sağlayacak bilgilerin edinilmesine imkan verebilecektir.
Yöntem: Bu tarama çalışmasında Kardiyoloji asistan okulu web sitesinin verileri
sistem kayıtlarından retrospektif olarak incelenmiştir ve tanımlayıcı analizleri yapılmıştır.
Analizde SPSS paket programı (Version 20, Chicago IL, USA) kullanılmıştır.
Bulgular: Kardiyoloji Asistan okulu web sitesinde 220 bilişsel ve 20 beceri olmak üzere toplam
240 derse ilişkin video bulunmaktadır. Sitenin üye sayısı ilk yıl 797 iken bu sayı ikinci yılın
sonunda bu rakam 1177’ye ulaşmıştır. Site üyelerinin profilleri değerlendirildiğinde ilk yıl için 797
üyesi 393’ü, ikinci yıl için 1177 üyenin 520’si uzman veya daha üst kıdeme sahip hekimden
oluşmaktadır. Siteyi ziyaret sayıları ilk yıl 30069, ikinci yıl 42253 olmuş, üçüncü yıl sonunda da
yıllar içinde beklendiği üzere artarak 55187 rakamına ulaşmıştır. Bu rakam siteye giren ve en az
bir videoyu açarak izleyen sayısıdır. Beceri eğitim video sayılarındaki göreceli azlığa rağmen
birinci yılda en çok izlenen ilk 10 videodan 8 tanesinin beceri eğitim videolarına ait olması dikkat
çekicidir. Bunlardan ilk iki sırayı ise kalıcı kalp pili takılması becerisi ve EKG çekilmesine ilişkin
beceri eğitimi videolar alırken, koroner arter hastalığı bilişsel eğitim videosu üçüncü izlenme
sıklığında yer almıştır. Tüm videolar yıllar içinde değerlendirildiğinde beceri videolarının izlenme
sıklığının bilişsel videoların izlenme sıklığından daha yüksek olduğu görülmektedir.
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Sonuç: Bilişsel ve beceri eğitimlerinin yer aldığı web tabanlı bir eğitim sistemi ile çekirdek
müfredatın her uzmanlık öğrencisine standart olarak ulaşmasını sağlamak uzmanlık eğitiminde
uygulanabilir bir yöntem olarak görünmektedir. Bu eğitim sisteminden uzman ve daha üst
kıdemlere sahip öğretim üyelerinin de yararlandığı görmek yapılan işin kalitesini görmekten
açısından sevindiricidir. En çok izlenen videoların beceri eğitimlerine ait olması da bu konuda
uzmanlık öğrencilerinin daha fazla ihtiyaç hissettiklerini düşündürmekte; ileriye yönelik eklenecek
derslerde beceri eğitimlerine ağırlık verilmesi yönünde yol gösterici olmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Uzmanlık eğitimi, web tabanlı eğitim
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Uzmanlık Öğrencilerine Göre Medyanın
Hekimlik Uygulamaları Üzerine Etkisi
Yunus Özdemir
yns.ozdemir08@gmail.com, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Şüheda Karahan
karahansuheda6@gmail.com, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

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

İrem Budakoğlu
isiliremb@gmail.com, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Amaç: Bu çalışmanın amacı medyanın hekimlik uygulamaları üzerine olan olumlu ve olumsuz
etkilerini tespit etmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma 15.11.2017-15.03.2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu tarihlerde fakültede
584 uzmanlık öğrencisi bulunmaktaydı. Anket uzmanlık öğrencilerinden 113’ü tarafından
doldurulmuştur.
Veri
formunun
oluşturulması
aşamasında
Pubmed
ve
Google
Akademik’te literatür taraması yapılmıştır ve bu alanlardan ulaşılan kaynaklardan yararlanılarak
anket formu oluşturulmuştur.
Veri formu ilk etapta Google Form ‘da oluşturulup link uzmanlık öğrencilerine Whatsapp ve mail
aracılığıyla ulaştırılmıştır. Fakat internet üzerinden doldurulan anket sayısı yeterli olmadığı için
daha sonra formlar elden dağıtılmış ve iki gün sonra doldurmuş olan uzmanlık öğrencilerinden
elden toplanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan uzmanlık öğrencilerinin %71.7 ‘si 26-30 yaş grubunda, %63.7’ si
kadındı. En yoğun katılımın olduğu bölümler ise Dahiliye (%21.2), Pediatri(%9.7), Psikiyatri(%9.7)
idi. Katılımcıların mezun olduğu tıp fakülteleri ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi(%27.4),
Hacettepe Tıp Fakültesi(%18.5), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi(%16.8) ile çoğunlukta yer
almaktaydı. Katılımcıların %52.2’ si ‘Medyanın tıp üzerine olan etkisinin olumlu ya da olumsuz
olduğu hakkında’ her ikisi de cevabını vermiş, %42.5 ‘si ise olumsuz cevabı vermişti.
Katılımcıların %59’ u ‘Hastalar medyadan yanlış bilgiler edinip hekimleri ve diğer sağlık
çalışanlarını zor durumda bırakıyor.’ önermesine kesinlikle katılıyorum cevabını verdi. Ayrıca
%61’i de ‘ Eğitimsiz kişiler tarafından medya kötüye kullanılıyor’ önermesine kesinlikle
katıldığını belirtti. Medyanın sağlık alanında insanları bilgilendirmek amacıyla en çok kullandığı
yöntem kamu spotu(%95.6) ve televizyon programları (%89.4) olarak tespit edildi. Katılımcıların
%74.3’ü medyanın hastalar üzerindeki olumlu etkisi olarak, hastalıklar hakkında farkındalık
oluşturmasını belirtti. Olumsuz etkisinin ise hekime güvensizlik (%91.2) ve kaygı endişe (%74.3)
olduğunu belirtti. Katılımcıların %80.5’i Tıp fakültesindeki eğitimi boyunca, %82.3’ü asistanlık
eğitimi sırasında medyayı doğru kullanmak ve kullananları yönlendirebilmek adına eğitim
almadığını belirtti.
Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada medyanın hekimlik uygulamalarına olumsuz ve olumlu
katkısının olduğu saptandı. En önemli sonuç yanlış bilgiler edinip hekimleri ve diğer sağlık
çalışanlarını zor durumda bırakmaları olarak belirlenmiştir. Sonuçların genellenebilmesi için daha
büyük gruplarda ve neden sonuç ilişkisini içeren çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Sağlık eğitimi, sosyal medya, tıp öğrencileri, hastane seçimi, tıp öğrencileri, sağlık gelişimi
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Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi İçin
Eğitimde Mükemmellik Merkezleri: Akdeniz
Üniversitesi Deneyimi
Yeşim Şenol
yysenol@gmail.com, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gökhan Akyüz
akyuz@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Çiğdem Apaydın
cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr, Akdeniz ÜniversitesiEğitim Fakültesi

Cumhur Başaran
cbasaran@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Bahattin Özdemir
bahattin@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi

Erol Gürpınar
erolgurpinar@gmail.com, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Yükseköğretimde kalite olgusu uzun yıllardır uygulanmasına karşın, özellikle seksenli
yılların sonlarından itibaren dikkat çekmeye başlamış ve bu alana olan ilgi artmıştır.Kalite
güvence sistemi, bir yükseköğretim kurumunun ya da programının önceden belirlenmiş ölçütlere
göre sürekli değerlendirilmesidir . Bu değerlendirme ile eğitim programlarının, ürün ve
hizmetlerinin iç kalite güvencesinin standartları ve temel ilkelerine uygun olarak her türlü kalite
unsurunu tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için planlı ve sistemik işlemler
uygulanmaktadır Yüksek Öğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi’nin sürekliliğinin sağlanması
amacıyla kurulan mükemmellik merkezleri (center of excellence), bir ilgi alanında liderlik, en iyi
uygulama (best practice), araştırma, geliştirme, destek ve/veya eğitim faaliyetleri sağlayan takım,
merkez ya da kuruluşa verilen addır.
Amaç: Akdeniz Üniversitesinde Yükseköğretimde Kalite Standartları kapsamında Eğitimde ve
Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi koordinasyonunda sürdürülen eğitim
iyileştirme çalışmaları ve merkezin faaliyetlerinin sunulması hedeflenmiştir.
Yöntem: 2002 yılında kurulan Eğitimde Mükemmellik Merkezi 2016 yılında misyon, vizyon ve
hedeflerini değiştirerek yeni bir yapılanmaya dönüşmüştür. Bu yapılanma sürecinde 2015 yılında
yayınlanan Yüksek Öğretim Kalite Güvence Yönetmeliği etkili olmuştur. Merkezin ana işlevi bu
yönetmelikten sonra Yüksek öğretim kalite sürecinin eğitim alt başlığının standartlarını takip
etmek, iyileştirmek ve ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler düzenlemek ve yıllık olarak eğitim
başlığına ilişkin standartların fakülte, yüksekokul ve meslek okullardan elde ettiği verilerden bir
rapor yazmaktır.
Bulgular: Yükseköğretimde Kalite Kurulu ziyaret ekibinin raporunda belirtilen iyileştirilebilecek
alanlara ilişkin bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Bu kapsamda, birimlerin dekan yardımcısı ve
müdür yardımcıları ile birlikte “Birimlerde iyi uygulama örnekleri”, “Öğrenci Merkezli Öğrenme
Örnekleri”, “Eğitim Standartları İyileştirilmesi Gerekli Alanlar-1”, “Eğitim Standartları İyileştirilmesi
Gerekli Alanlar-2”, “Ders bilgi paketleri ve otomasyon sistemi” isimli toplantılar düzenlenmiştir. Her
toplantı sonunda bir hedef belirlenerek izlem yapılmış ve tüm birimlerden uygulama örnekleri
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istenmiştir. Merkez yönetim kurulu olarak elde edilen verilerden rapor yazılarak tüm birimlerle
paylaşılmıştır.
Sonuç: Akdeniz Üniversitesinde Eğitimde ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama
Merkezi eğitimde kalite standartlarının uygulanmasında ve iyileştirilmesinde anahtar rol
üstlenmiştir. Merkez kurumun kendi kültürü içinde yapılacak etkinliklerin yerleştirilmesinde ve
iyileştirilmesinde tüm paydaşlarla hareket ederek kaliteli ve sürdürülebilir bir eğitime katkı
sağlamayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler
kalite, yükseköğretim, mükemmellik merkezi
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