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mezuniyet 6ncesi trp efiitiminin degerlendirilmesi ve iyilegtirilmesi

beri her yrl yaprlan Mezuniyet Oncesi Trp E[itimi QahStaylartntn
2017 tarihinde 6fretim liyelerimiz, <ifrencilerimiz ve konuklarlmlzrn

Dekanr Prof. Dr. Zafer Utkan'tn agtltg konugmastyla bagladt.

Trp Eiitimi Komisyonu Bagkanr Prof. Dr. Devrim Dtindar
uzun ve zorlu bir sUreg oldu[u ve bu stiregte cifrencilere destek

sciylenerek, Mezuniyet Oncesi Egitim Komisyonu ve difier kuru] ve

sedildi.
rrnrn onceki yrllara gtire bir miktar azalmakla birlikte hala yiiksek olduflu
!edifi vurgulandr.
Itesinin UTEAK tarafrndan akredite edilmig olmasrnrn verdifii gurur ve

katkrlarr ile efiitimin daha iyiyeGeligim Koordinatdrltlfitintin de
ldrfir vurgulandt.

EEitim OEretlm Dcineminde gergeklegtirilen uygulamalardan ve

ildi.

ve Of,rencilerinin Sunumlarr
Temsilcileri (Amine Yugrug, Necip Selman 6zkan)

lerine uygulanan anketin sonuglart paylagrldl.

klima ve gcirtintU sistemlerinde sorunlar oldufu, asklltklarrn yeterli

sekreterlik hizmetlerinin yetersiz oldu[u sciylendi. Derslifiin arka

varrnda materyal eksiklifii oldufu, tilrenci saytlartntn fazla olmasr

ldi[i ifade edilerek video]u anlattm yaprlmasr talep edildi.
a materyallerin eksik oldu[u, 6[renci saytlartntn fazla

erkesin uygulama yapamadrfir ve asistanlarla iletigimin saflrksrz oldufu

Laboratuvarrnrn gok verimli gegtifli, videolartn yararh oldu[u sdylendi.
atuvannda preparatlarrn eski, asistan sayrslnrn yetersiz oldufu, derste
klarrnr gagrrdr[r, video olugturulmasrnrn yararh olacafir paylagtldt.

ileri ve PDO uygulamalarrnrn yararh oldufu, ancak gcintillU hocalarla
olaca[r sdylendi.

ve BiDEM'de 15 dakika kurahnrn g6revlilerce uygulanmasl gerekti[i
lann yenilenmesi, 3 ve 4.srnrflar igin ayrr gahgma salonu olugturulmast ve

hU huh btiyrittilerek havalandrrmasrn rn drizeltilmesi talep edildi.
srrasrnda slayta baflr kahnmamasr, ofirencilerin de derse dahil edilmesi

bagrnda veya hafta sonuna yakrn olmasr, slnav <incesi ve sonrastna

edildi. Srnav sorularrnrn notlarla paralel olmasr, asistan dtizeyinde



olmamasr

<inerildi.

Kurul/srnav de[erlendirme sonuglartntn panoya astlarak ilan edilmesi

inin uzaktan e[itim geklinde yaptlmaslnrn daha iyi olaca$t s6ylendi.

oldukga etkili oldu[u, daha Once talep edilen pek gok geyinQahgtaylarr
gergeklegtirilmi5

arttrrrlmasr, stnav

(derslikte beyaz rgrk uygulanmast, kUttiphane masa saytslntn

glarrnrn vaktinde agrklanmast, kurul sUrelerinin dUzenlenmesi, ders

defiigikliklerinin nda bildirilmesi vb) sciylendi.

Diinem I (Prof. Dr. Tuncay golak)

O[rencileri talepleri yanrtlandr. Arka kaptlartn gtivenlik nedeni ile agllamadl[r,

askrhklann arttrn ancak yetmedifi, anatomi laboratuvartnda kamera ve video sisteminin

uygulanmaya rEr, srnav gtinlerine dikkat edilmeye gahgrldrfr ve kurul

defierlendi n ciddiye ahnarak ilgili 6[retim Uyesi ile gtiriigtildti[ti vurgulandr.

Efitimde Y, Yaprlanma ve yenilenen AKTS sisteminden bahsedildi.

Temsilcisi (Elif Siinmez)
lerine uygulanan anketin sonuglart paylagrldl.

Dersli rsrtma sistemi, projeksiyon makinesi, ses-aydrnlatma sistemi ve tahtantn
konumu ile ilgili lar yagandrfir, ek derslikte de benzer sorunlar oldufiu ve grirUnttilerin

tam anlagrlamadr[r irtilerek, srnrfrn ikiye bci[inerek ders anlattlmast tinerildi.
Derslifie Bayrafr ve Atattirk resmi konulmasttalep edildi.
Yenilenmig ders notlarrnrn kurul cincesinde verilmesi, notlartn sonuna sorular

konuyu

igin yol

eklenmesi, sunum rrn agrk renk zemin Uzerinde koyu renk yazr ile haztrlanmast,

agrklayrcr nitelikte ve baghklannrn programla uyumlu olmasttalep edildi.
O[rencile hastane hizmetlerinden daha kolay yararlanabilmeleri

Ders progr yaprlan son dakika defigikliklerinin en aza indirilmesi, en az bir gtin

rinceden bi istendi, telefon uygulamasr ile bildirim yaprlabilecefii s<iylenerek
programda ders ga

edildi.
rgmak igin daha fazla bog zaman (kurul cincesi en az 3 g0n) ayrrlmast talep

Anatomit k derslerinin srnrfa maket getirilerek desteklenmesi gerektifii, pratiklerin
ders materya yetersizligi nedeni ile yetersiz kaldrfr, aynr maketten 2 tane olmadtft igin

srnavlarrn adaletsiz oldufiu sciylendi. Pratiklerde srnrfrn daha fazla gruba bdliinmesi ve maket
sayrsrnrn arttrrrlma rinerildi. Anatomi pratik videolannrn gok yararlr oldu[u s<iylendi.

Biyokimya rslerinin daha anlagrlabilir anlatrlmasr, sorularda aynnttlara kagtlmamasr

rinerildi. Asistanl iligkilerin saflrksrz oldu[u, laboratuvarlarrn verimsiz gegtifi ve

oldufu s6ylendi.materyallerin

gok uzun oldufu
;lerinin slaytr okuyarak de[il, drneklerle anlatrlmasr gerektifii, sorularrn
slaytlardaki metinin bir kelimesi defiigtirilerek soruldufiu, pratiklerin ise

verimli gegtifisdyl Pratiklerin teorik dersten 6nce yaprlmasr 6nerildi.
Fizyoloji de olaylarrn mantrfrnrn kavratrlmaya rizen gosterilmesi gerektifii,

videolu g<i yararh olaca[t, gtincel tekniklerin <ifretilmesi ve 6firencilerin kendi
becerilerini geligti ydnelik olmasr gerektifii, pratiklerin yeterli o]makla birlikte, teorik
derslerle paralelol adr[r sdylendi.

derslerinin gok yararh oldufiu, ancak hocalarrn ders saatlerine

KUltiir

Diinem ll
D<inem l!

uymasrnda sorun sunumlarrn daha ilgi gekici hale getirilebilecefii sciylendi.



gerektiEi, ancak h

KUtr.i

birlegtirilip yeni

arttrrrlmasr talep
Yemek ve

oldufiu sciylendi,

Sosyal

geziler ve bilgi
Fakriltedeki

talep edildi.

ci[rencilerin kurul

kurumlarrndan
Kurul

vurgulandr.
hazrrhklannrn 6[re

Ofirencive

hocalann derse I

iglemleri ile ders
bitirildiEi,
ifade edildi.

oldu[u paylagrldr.

Qevre
kurulda Halk Safl

Anabilim
zaman hatah soru

Srnav son

sorulmasrnrn ada
PDO uygu

segilebilecefii sciyle

Ders

ve gozetmen bu

edildi.

PDO ve rta Dayah Trp derslerinin gok yararlt oldu[u, saytlartntn artttrtlmast
larrn katrhmrnda sorun yagandt[], ifade edildi.

sadece Trp Faktiltesi <i[rencilerinin altnmast, bilgisayar stntflntn
gahgma ortamr olugturulmast, gtincel bastmlarla kitap saytlartntn

ldi.
anelerin genel olarak iyi olmakla birlikte, gahganlartn saytca yetersiz

m saatlerinde agrk olmasrtalep edildi.
erin yetersiz oldu[u sdylenerek, fakiilte igi spor turnuvalart, genlikler,

alarr dtizenlenebilecefii ifade edildi.
mescidin yeterli olmadrfir s<iylenerek, efitim blofiuna da mescit agrlmasr

Diinem ll inatiir Yardrmcrsr (Yrd. Dog. Dr. Aylin Kanh)

O[renci an ve demografik cizellikleri, ders kurullanntn teorik ve pratik ytikleri ve

anndaki bagarr durumlarr paylagrldr.

Srnav sa cifiretim tiyesi ve asistan]artn saytca yetersiz kaldr[r, difier sa[llk
n raporlann sorun yarattrlt s6ylendi.

Gegen yrlki
larrnrn gahgmalara artrk daha aktif katrldrf,r stiylenerek tegekktir edildi.

taleplerin dikkate ahndr[r, ancak bazl sorunlartn halen devam ettifii
hazrrhk sUrecine Ofrenci katktstntn fazla olamama nedeninin, program

olmadrfir yaz d<inemine sarkmasr oldufiu sriylendi.
m riyesi geribildirimlerinden bahsedildi.

Diinem lll
Google ta

Temsilcisi (6mer Tayyip 6zen)
n gok kullanrgh oldufu, hocalartn da kullanmasrnrn yararh olacafit,

ememelerini azaltmak igin kongre tarihleri ve hasta muayene/girigim
rn uyu$masr gerektifii s6ylendi. Ug saatli derslerin iki saatte

buna g6re ayarlanabilecef,i, radyoloji derslerinde de sorun yagandr[r

Bu yr! 12 I oldu[u, bu kurullarrn stirelerinin ve ders saatlerinin gok de[igken

agrlama, beslenme gibi pratisyen hekimin i5ine yarayacak bilgilerin
derslerinde verilmesi gerektifii s6ylendi.

rn ders notlarrndan kitapgrk olugturmasrnrn yararh olaca[r, zaman

oldu[u, pratik srnavlann adil olmasr gerekti[i sriylendi.
da en az bir gtin tatil olmasr talep edildi. Teorik srnavda vaka sorusu

oldu[u soylendi.
malarrnrn gok yararh oldu[u, gozetmen olarak asistanlann da

Diinem Il! (Prof. Dr. ZekiYumuk)
n teorik ve pratik ytikleri paylagrldr.

Ofirencive tim iiyelerinin derslere katrhmlarrnda sorunlar yagandr[r, srnav mekanr

eski soru sorulmasr ve kurul stireleri ile ilgili de problemler oldu[u ifade



ahnamadr[r, ktsa

bir hafta eksiltilere
ktiEtik gruplara

sdylendi.

staj stiresinin krsa

hocalarla vizit yap

gelmesinin daha
Kadrn

do[umevlerine gid

6fleden 6nce, p

pratiklerinin <irnek

daha iyi olacaf,t

staj stiresinin
uygulamalar

daha iyi olacafit,
sonra gahgmayan

Plastik
gok iyi oldufu, yan

pansuman, dikig gi

Qocuk Ruh

saatlerinin

ve asistanlara bril
gerektifii, onkoloj
derslerinin sabah

stajlardan 6nce
oldufu ve arttrrr

Stajlarda
hatalarrnrn da rin
puanlama yaprlab

ilk gtin aksakhkla
uygulanabilecefii

sorumluluk ile ilgili

Diinem !V Temsilcileri (Diirdane Merve Ytlmaz, Erding Tiirker)
Fizik Mua Stajrnda dfirenciler kendi Uzerlerinde uygulama yaptrfir igin fazla verim

birine eklenebilecefii soylendi.

Kardiyoloji jrnrn sUresinin krsa olduf,u, kadrn dofium veya genel cerrahi stajlarrndan

kardiyoloji stajrna eklenebilecefi, fizik muayene efitiminin zayrf kaldrf,t,

rinerek verilebilece[i, poliklinik pratiklerinin saytsrnrn aftttnlabilecefii

Kalp Damar Stajrnda ameliyat grinleri ile ders programlarrntn gakrgabildifii ve

Genel Cerrahi Stajrndan bir hafta eklenebilece[i ve ders bitiminde
yararlr olaca[r soylendi.

Qocuk Cerr isi Stajrnrn verimli gegtifii, ancak staj slralamastnda Pediatriden sonra

olacafir, 25 dakika olan srnav stiresinin uzattlmasl gerektifii paylaglldr.

Stajrnda do[um gcirUlebilmesi igin devlet hastaneleri veya

inin yararh olacafir, staj stiresinin bir hafta krsaltrlabilece[i, derslerin

erin dfleden sonrasr olmasrnrn verimi artttracafl sdylendi.

Genel Cerr i Stajlnda pratik egitiminin yetersiz kaldr[r, Zafer Utkan Hocantn

lrnmasr gerektif,i, kalabahk nedeni ile dflrencilerin gruplara b6h.inmesinin

. Staj siJresinin uzun oldufiu, sabah derslerinin saytstntn arttrrrlarak
Itrlabilecefii, servislerde ci[rencilerin asistanlara dafirtrlarak pratik

i paylagrldr.

Pediatri rn gok verimli gegtifli, sabah toplantrlartntn saat 08:45'e altnmastntn

idofan, nriroloji, kardiyoloji ders sayrlanntn artttrrlabilecefi, Ofleden

niklere katrlma frrsatt bulunamadl[r paylagtldt.

i Stajrnrn gok krsa oldu[u, hocalartn ameliyathanedeki yaklaSrmlartntn

tinitesinin fazla verimli olmadr!r, onun yerine polikliniklere aflrhk verilip
teme! cerrahi konulara efiilinebilecefi stiylendi.

SaEhEr Stajrnrn pratik uygulamalartntn gok verimli oldu[u, teorik ders

ilecefii sdylendi.
ig Hastahk Stajrnda fizik muayenenin yetersiz kaldrfir, ktiEiik gruplar halinde hoca

uygulanabilecefii, srnav defigikliklerinin daha erken agtklanmast

aciller dersinin tekrar mUfredata ahnmasrnln uygun olaca[t, dahiliye
latrlmasr gerektifii soylendi.

Radyoloji ajrnrn gok verimli gegti[i, rifirenim hedeflerinin gok net oldu[u, difier
yaprlan film okumalarrnrn gok yararlrrnrn daha iyi olacafir, hocalarla

gerekti[i soylendi.
ve s6zlti sonuglarrnrn ayn ayrr agrklanmasr gerektifii, bdylece hesap

gegilebilecefi, s6zlU srnavlann daha adilyaprlmasr gerektifii, soru bagrna

, pediatri stajrnrn rirnek ahnabilecefi, dzellikle kUgUk stajlarda olugan

rn <inlenebilmesi igin Google takvim uygulamasrnrn stajlarda da

di.

Diinem lV
D6nem lV'

nattirii (Dog. Dr. 6zgiir Mehtap)
klinifie gegi$, stajyer doktor Unvanr alma, hastaya dokunma ve mesleki

lkler yagandrfir vurgulandr.
Staj <i[renci sayrlanndan bahsedildi.



QEP,C olarak yazlh ve scizlti srnavlarrn standardize edilmesi gerektifii, bu konuda

Ofiretim tiyelerine m verildifii ifade edildi.
O[rencile talepleri yanrtlandr. Stajlar arasrnda stire aktanmlntn kolay olmadt[],

gocuk cerrahisi
derslerin sabah

rn pediatriden sonra gelmesinin tUm gruplar igin mtimktin olamayacaft,
ne konmasrnrn hocalann programtna uymadtfir, dofium g6rmek tizere

bagka hastanelere gitme talebinin AD ile g6rti5iilerek uygulanabilece[i, yazrlr ve s6zlU

masr talebinin de uygulanabilir oldufiu bildirildi.sonuglarrnrn agrkla

Diinem V Temsilcisi (M.Yesevi $:9ek)
ve ameliyathanelerde pratik yapma imkanlartntn olmast olumluServis,

durumlar olarak bi

Bu yrl btittin me srnavlarrnrn r.ist tiste gelmesinin sorun yaratacaft soylendi.

S<izlU s rda standart sa[!anamadr[r, stajlarda gtin igindeki zamanrn iyi

deferlendirile , hastanedeki karth gegig sistemlerinin olumsuz etkileri oldu[u, derslerin

zamanrnda yaprla , bu yrl btitiinleme stnavlanntn dar bir zaman diliminde yaptlacak

olmasrnrn olumsuz urumlar oldu[u paylagtldt.

Ortopedi St jrnrn gok yofiun gegtifi, tizellikle sdzlii stnavlarda standart safilanamadt[t,

bile girmekten gekindifii, asistanlarla iligkilerin olumsuz olabildifii ifade6[rencilerin srnava

edildi.
Anestezi rnrn gok yo[un gegtiEi, gok erken saatte baglayrp gok geg bittifii, sadece

srizhi srnav y n sorun yarattr[r ve standart sa[!anamadrfir s6ylendi.

N6roloji :ajrnda derslerin zamantnda yaprlamadr[r, zamantn verimli
ve scizlti srnavlarda standart saflanamadtfit sdylendi.
Stajrnrn gok yofiun gegtifii, s<izlti stnavlarda standart safilanamadrfr

sdylendi.
Gri[Us kklarr Stajrnda radyolojik deferlendirmelerde zorluk gekildi[i, baraj

sisteminin olumsuz oldu[u s<iylendi.

Psikiyatri S

saflanamadrflrve
Uroloji

defierlendirilemedi
saflanamadr$r

olumlu oldufiu

Diinem V
Staj siireler

Gruplardaki
L2'ye grka

rjrnda hocalarrn ayn ayrt yaztlt slnav yapmalan, sdzlti stnavlarda

stalarla yakrn olurken yaganabilecek olumsuzluklar paylagtldt.

rnda derslerin zamanrnda yaprlamadrfir, zamanrn

sadece sOzlti srnav yaptlmastntn sorun yarattrfr ve

i.

standart

verimli
standart

AdliTrp, Cerrahi, GdEUs Cerrahi, Enfeksiyon, FTR ve KBB stajlartntn genel olarak
ndi.

(Dog. Dr. Cem Cerit)

, ofirenci sayrlarr ve rilgme defierlendirme ytintem]erinden bahsedildi.
i sayrlarrnrn 30'un altrnda olabilmesi igin, gu anda 8 olan grup sayrsrnrn 10-

ifade edildi.
Stajlarrn sU ve igerik bakrmrndan aynrlagtrrrlmasrnrn mrimktin olmadr[r, ancak pratik

uygulamalann arttr asrnrn 6nerildifii vurgulandr.
defierlendirmede staj igi standardizasyonun cinemli oldu[u, mtimktin0zellikle

oldufiunca gegitli

srnavlarda birden
irme yOntemlerinin bir arada kullanrlmasr gerektifii, s6zlti

fazla rifiretim tiyesinin bulunmasr, rinceden yaprlandrrrlmr5 standart
sorularrn kullanr rn ve sorulann kura ile gekilmesinin uygun olacafir ifade edildi.



kigisel

cesaretlen

edildi.

gdzden

edildi.

karnesi ile
vurgulandr.

Diinem Vl
intrirnlerin

yaptrfir ifade edildi.
Segmeli staj

olmasr ve bazl

bulunmasr olumlu

psikiyatri servisind
ahmrnrn tekrar gti

Temsitcisi (Melike Pelin Ozdoiru)

, 6f,renci, hemgire, teknisyen, personel, sekreter vb gdrevlerini

segeneklerinin artmasr, her bOlUmde int6rn sorumlusu bir tifiretim tiyesi

Umlerde intorn efiitimine yonelik planlamantn (makale, seminer vb)

larak defierlendirildi.
Hasta soru lulufiu alma ile ders gah5ma arastnda tercih yapmak zorunda kahndr[r,

belirleyici oldu[u, sayr fazlahflrnrn kaliteyi dUSiirdtiEti, g6rev tantmlarr ve

hiyerargi igle

yaganabildi[i
intorn

nlar yagandr[r, poliklinik sUrelerinin az oldu[u ve iletigim sorunlart

rn fiziki 5artlannrn k6tti oldugu, intcirn kartlartntn servislerde iSlevsel

olmadr[r, int6rn efitim verilmeden EKG sorumlulufu verildifii igin sorunlar yagandr[r, acil

trp, halk saflrf,t ve drgrnda intdrn efiitim dersiyaprlmadrfir ifade edildi.
Bir gok bcil mde geribildirim ahnmadrfl igin sorunlarrn yll boyu devam ettifii, online

geribildirim ahn (veya kaprnrn altrndan atrlabilecefii), kimlik kart]arrnln sene baSrnda

ttim servislere ilecek gekilde aktive edilebilecefi soylendi.

intrirnlerin
tanftrlmasr ve galt

istendifinin de 6ne

bagladr[r gLin intcirn sorumlusu taraftndan ilgili klinik gahganlartna

ma dtizeni hakkrnda bilgilendirme yaptlmasr 6nerildi. Bir iSin nastl

li oldu[u, serviste anahtar kaybolsa inttirntin suglandrfir vurgulandt.

Vizitlerin i efiitimine yrinelik olmasr, int6rnlerin hasta takip stireglerine daha

fazla katrlmasr :enerek, asistanlann efiitimin bir pargast olduklarr konusunda
gerektifii sciylendi.

Her intdrnlere ydnelik yaprlandrrrlmrg bir efiitim programr olmast gerektifii,

nribet gereklili[inin tartrgrlabilecefii s6ylendi, NST ve EKG teknisyeni
eme getirilmesi ve gece kan gekeri takiplerini hemgirelerin yapmast

(ertesigtin boglar) edildi.

Qocuk i stajrnrn gok verimli gegtifii, hocayla birlikte muayene yaprldrfir, bu

srrada TUS'a gahgrl ryor olsa da gok verimli gegtifii stiylendi.
Acil trp rn gok yofiun ama efiitim ve iletigim agrsrndan gok verimli gegtifi ifade

Diinem Vl natiirii (Dog. Dr. N. Ozgiir Doian)
int6rn in amaglarr, uygulanan stajlar, stireleri ve rifirenci sayrlarr vurgulandr.

ve ilgili anabilim dalr bagkanhklanndan alrnan geribildirimler
dofirultusunda efiitim sorumlulu]annrn yeniden belirlendi[i, staj altyapr ve hedeflerinin

ve intcirnhik ddnemi e[itim ydnergesinin yeniden dfizen]endi[i ifade

TUS'un lmaz bir gergek oldu[u, staj hedeflerinin de gergekgi olmasr ve intdrn
ir olmasr gerektifii, e[itim-ig gUc0 dengesinin saflanmasr gerektifi

Sataj sUre ve etkiniliklerinin gdzden gegirilmesi gerektifii, intcirn efiitim
sorumlularrnrn inatdrltife daha srk geribildirim verebilecefii sdylendi.



yakrn iligki

vurgulandr.

yiiktinden

saflanmasr,
defiigimlerine

stajlarda da

geylerin cifiren

web sitesine
edildi.

Gergekgi

Sayek'in Sunumu: Gelecekte Hekimlik

Giiztinden Trp Eiitimi(Dr. Deniz $ill
KOU Trp Fa Itesi mezunlarrnrn gene! olarak efitimden memnun oldufiu, teorik ders

iken a[rr gelen ve
bilinmesigerektifii :

olmakla birlikte, bunun gerekli oldufunun sonra anlagrldlfr, yine 6firenci

kagmaya gahgrlan pratik uygulamalann ne kadar yararlt oldufunun da

Sunum, ilet ifade becerileri konusunda da faktiltemizin iyi bir altyapr olugturdufiu,
6zellikle KoUTBAT,

rinemli rohi oldufiu
RKMSIC, ri[renci kongreleri vb. uygulamalartn desteklenmesinin bunda

rgulandr.
Liderlik, lik ve idari konularda daha yeterli olunabilmesi igin, 6zellikle

desteklenmesi ve ozgUven kazandtrtlmastint<irnltik d6nemi
gerektifii sriylendi.

6[rencilerin daha fazla

Etik, hasta haklar:r vb. konularda da efiitimimizin yeterli oldufiu, toplumsal

duyarhhflrn kazand rfr ifade edildi.
Problem , analitik ve elegtirel dUgUnme ve sentez becerileri konusunda

efiitimimizin yeterl oldufunu, ancak bilimsel ara5ttrma planlanmast ve yaptlmasr ile ilgili

eksikler oldu[u, likte bunlara da de[inilmesi gerektifii s6ylendi.
im riyesi iligkilerindeki samimiyet, rifrencilerin interaktif kattltmtntn

bagr eEitimler, Olrenciye hasta sorumlulu[u verilmesi, 6grenci

Acil stajrnr

tanrnmasr olumlu ydnler olarak bildirildi.
uzatrlmaslnrn veya ilgili brilUmlerde acil yaklagrmlarrn anlattlmasrnrn

edildi.yararh olacafr ifad
O[renci angarya gelen sonda, nazal tampon, NGS takma, kan alma, yeniden

canlandrrma vb. rin hekimlik hayatrnda bizleri kahraman yapabilecefii stiylendi.
Hasta bagr gruplardaki dfirenci sayrlarrnrn azaltrlmasr, end0striyel safltk

meslek hastahkla konusunda daha fazla efiitim verilmesi, Halk Safltflr stajrndan bagka

hastahklarrnrn anlatrlmasr, acil yaklagrm efiitimlerinin artttrtlmast ve

akademik tez ga! da gdrev verilmesi 6nerildi.
TUS'a drga a da gahgrlabilecefii, burada esas olarak, gu anda angarya gibi 96rtinen

gerekti[i vurgulandr.

iyi Uygulama Ornekleri - Anatomi AD (Prof. Dr. Tuncay Qolak!

6lgrilebilir staj hedefleri olmast, anabilim dallartntn

ve intdrn hedef ve sorumluluklartnrn daha net
koordinat6rl0k ile
gizilmesi gerekti[i

Trp

Anatomi
vurgulandr.

nrn Trp Fakiiltesi haricinde bir gok fakiilte ve yiiksek Okula da ders verdi[i

6[renci nndaki fazlahfrn yo! agtrfr sorunlarr giderebilmek adrna, anatomi
laboratuvarlarrna barkovizyon sistemleri yerlegtirildi[i, masa tjzerindeki kamera
yardrmr ile g<irri n perdeye yansrtrldr[r, aynca laboratuvar derslerinin videoya gekilerek

ve bu uygulamalarrn rifirencilerin srnav ba5arrlarrnr arttrrdr[r ifade



aktardr.

Anatomi yaprlan gahgmalarrn gegitli kongrelerde bildiri olarak da

sunuldufiu sdyl

Asistanlara ik olarak yaprlan Cranium Boglufiu Agrlmasr ve Ndronal Yaprlarrn

Disseksiyonu e[i i ve Beyin Cerrahisi ve Kulak Burun Bofaz uzmanlartna ydnelik olarak

yaprlan ileri End pik Anterior Kafa Tabanr Kursunun da anatomi laboratuvartnda
gergeklegtirildifi ve bu kurslarda kullanrlmrg olan kadavra ve dokularrn Ofirenci efiitiminde de

kullanrlacaIrndan hsedildi.

Bir KOU Fakiiltesi Ofirencisi Giiziinden UTEAK Ziyareti (TEOG Ofrenci Grubu

adrna Abdiirrahim
O[renci rilcisi olarak UTEAK ziyaretlerine katrlan Abdiirrahim Fidan deneyimlerini

O[renci taleplerinin daha fazla dikkate ahnrp defierlendirilebilecefi stiylendi.

TEOG,Lin rdi[i cep geribildirim programrndan bahsedildi. Bu uygulamanrn soru,

cevap, ders notu lemeleri ile de kullanrlabileceEi ifade edildi.

Program
Program

konularda neler

Kurulu Sunumu (Prof. Dr. Kenan Bek)

rlendirme Kurulunun gegen yrlki def,erlendirmeleri <izetlenerek, bu

bahsedildi.
Hazrrlanan

dallarryla paylagrld

20L6-20L7
konular dzetlendi.

KoU Trp

Progr
1.

2.

5-2015 e[itim yrh sonu raporunun Dekanhk aracrh[r ile ilgili anabilim

d0zeltme/gtiglendirme y6niinde olumlu adrmlar atrldr[r ifade edildi.
yrh raporuna dayanak tegkil etmek tizere, bu gahgtayda konugulan

Fakiiltesi: Amag ve Hedefler (paydaglarla)

Deferlendirme


