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Biz Kimiz
● Bizler üniversite sınavında yaklaşık Türkiye’nin ilk 8000 

kişiden biri olarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini 
seçen öğrencileriz. 

● Sınıfımızda 326 öğrenci bulunmakta ve bunların 
yarısından fazlasını kız öğrenciler oluşturmaktadır.



Geri Dönüşlere Başlamadan Önce

● Geri dönüşlere başlamadan önce “geri dönüşler hakkında” geri 
dönüşler yapmak istiyorum.  

● Meraklı Marlov sisteminin öğrencinin önüne yeterince sunulmadığını
düşünüyorum. Dönem 1 öğrencilerin üzücü bir çoğunluğunun Meraklı
Marlovu doldurmayı bırakın, ne olduğundan haberi yok. 

● Bunun dışında bana özel olarak yapılan geri dönüşlerin Bir sınırlamayla 
geldiğini, geri dönüş yapan kişinin aklındaki her şeyi aktaramadığını
görüyoruz.

● Bu durumun üstesinden gelebilmek için hazırladığımız anketlerin 
sıklığını ve anonimliğini arttırdık. Sonuçta kişi anonim olunca 
söyledikleri daha dürüst ve çeşitli olduğunu gördük.



Geri Dönüşlerde Üzerinde Duracağımız 
Konular

● Seçmeli dersler
● Öğrencilerin sahip olduğu söz hakkı
● PDÖ
● Konferans salonumuz
● Özel geri dönüşler (whatsapp yoluyla vs.)



Seçmeli Dersler Üzerine

● Seçmeli dersler hakkındaki geri dönüşler üzerine ocak 
ve nisanda olmak üzere 2 adet anketten yararlandık. İlk 
anket seçmeli derslerin bitişi üzerine iken diğeri ilk 
anketle karşılaştırmak amacıyla yapıldı.



Ocakta Yapılan Seçmeli Ders Anketi



Seçmeli Derslerin Geliştirilmesi Üzerine 
Yorumlar



Nisanda 
Yapılan 

Seçmeli Ders 
Anketi



Seçmeli Derslerin Geliştirilmesi Üzerine 
Yapılan Yorumlar



Seçmeli Derslerle Alakalı Anketlerden 
Çıkan Sonuçlar

● İlk yapılan ankette seçmeli dersler hakkında sınıfın 
%60’ı olumlu bir düşünceye sahipken, olumlu 
düşünenlerin %90’ı hala geliştirilecek çok şeyi olduğunu 
söylüyor. 

● Ancak diğer ankette birden fazla şık işaretlenebiliyorken, 
olumlu düşünen kesimin 104 kişi* genele oranının 
(104/173) değişmediğini ve %60’ta kaldığını görüyoruz. 



Seçmeli Derslerle Alakalı Anketlerden 
Çıkan Sonuçlar

● Ankete yapılan geri dönüşler (toplam 103 özel geri dönüş) çeşitlilik gösterse de 
bu görüşlerin daha çok şu konular üzerinde şekillendiğini görüyoruz.

− Derslerin Tıp alanından çok sosyal alanlar üzerine olması

− Derslerin çeşitliliğinin arttırılması

− Derslerin sınavlarının sınıf geçmeyi etkilemese de öğrenci üzerinde negatif 
bir etkisi olduğu

− Bazı ders hocalarının programlarının yoğunluğundan dolayı derse katılım 
sağlayamadığı

− Tıp ile alakalı derslerin bilgi düzeyimiz göz önünde bulundurularak 
yapılması

− Derslerin kontejyanları



Seçmeli Ders Fikirleri



● Ve böyle ders 
fikirlerinden 
oluşan yaklaşık 
50 fikir daha...



Seçmeli Ders Fikirleri Üzerine

● Daha önce de üzerinde durduğumuz gibi seçmeli ders fikirlerinin 
daha çok sosyal dersler üzerine olduğuna dikkat çekmek istiyorum. 
Bunun yanında öğrenci arkadaşlarımın sıklıkla söylediği dersleri 
gözden kaçmasın diye şöyle bir belirteyim.

� İşaret Dili dersi
� Satranç
� Spor ağırlıklı dersler
� Aşçılık
� Karakalem/Tıbbi resim dersi
� gibi dersler göze çarpıyor.



Öğrencilerin Sahip Olduğu Söz Hakkı Üzerine

● Söz hakkımız olduğunu düşünmüyorum.

● Çeşitli aracılar yardımıyla (temsilcilik, dönem 
koordinatörlüğü) söz hakkı verildiğini ve yeterli olduğunu 
düşünüyorum.

● Çeşitli aracılar (temsilcilik, dönem koordinatörlüğü) 
olmasına rağmen söz hakkımızın yeterli olduğunu 
düşünmüyorum.

● Bizlere tanınan bu fırsatların (anketler olsun, temsilcilik 
olsun) olmasına rağmen onlara ilettiğimiz şeylerin havada
kaldığını düşünüyorum



Öğrencilerin Sahip Olduğu Söz Hakkı
Hakkında Yapılan Geri Dönüşler



Öğrencilerin Sahip Olduğu Söz Hakkı
Üzerine Değerlendirmeler

● Yapılan anketin ve geri dönüşlerden çıkan sonuca göre sınıfın 
%21.5’inin temsilciliğin samimiyetine güvenmemesi en büyük 
sorunlardanken, bu mesele hakkında olumsuz düşünen %33.8’lik 
bir kesim var. Bunun yanında olumlu düşünen kesimin yarısının 
Hala geliştirilebilecek şeyler olduğunu söylemesinin bence bizi 
harekete geçirebilecek yeterli bir güç olduğunu düşünüyorum. 

● Bu konu hakkında öğrenci arkadaşlarımın söz haklarının 
bulunmadığını düşünmesi anketlere katılımı ve temsilciye olan 
güveni ölçmek için önemli bir kıstastır. 



Öğrencilerin Sahip Olduğu Söz Hakkı
Üzerine Değerlendirmeler

● Söz hakkımızın geliştirilmesi için özellikle dönem 
koordinatörlerimizin görebileceği istek ve dileklerimizi 
iletebildiğimiz anonim bir ortam oluşturulabilir. Bu anonim ortamı
ben kendi sınıfıma sağlamayı görev bilirim. Sadece dönem 
koordinatörlüğü ve sınıf temsilcisinin görebileceği sadece dilek 
ve istek anketlerinin oluşturulmasının olumlu bir etki 
sağlayacağını düşünüyorum.

● Son olarak temsilciliğe olan güvensizlikte temsilciliğe iletilip 
yapılması temsilci aracılığıyla mümkün olmayan isteklerin 
bulunması da olabilir. (Konferans salonunu bırakıp amfiye 
geçmek, devamsızlık hakkının lablarda da olması gibi)



Probleme Dayalı Öğretim Sistemi Üzerine 
Yapılan Anketler

● PDÖ sistemi üzerine Ocak, Şubat ve Nisanda olmak 
üzere 3 adet anket yaptık.

● Bu anketlere 255, 189 ve 186 şar kişi katıldı. Bu 
anketlerden öne çıkan sonuçlar şöyle



PDÖ Sistemi Üzerine Yapılan İlk Anket



PDÖ Sistemi Hakkında Bir 
Değerlendirmenin İkinci Anketi

● 5. Seçeneğe takılmayın yanlışlıkla eklendi ve 3 kişi işaretledi.



PDÖ Sistemi Hakkındaki Değerlendirmenin 
3. Anketi



PDÖ Sisteminin Puan Dağılımı Hakkındaki 
İlk Anket

● Bu soruda PDÖ puan dağılımının nasıl olduğunu sorguladık. Daha fazla puanı hakediyor mu yoksa puan yeterli 
ama daha çok pratik yada daha çok teorik puana mı ihtiyaç var bunu tespit etmek için bu soruyu ekledik.



PDÖ’nün Puan dağılımı Hakkındaki 2. 
Anket

● İlk anketle bu anket arasındaki farklılığa dikkat çekerim. İlk anket sınav açıklanmadan önce yapıldı. Bu ise Sinav 
açıklandıktan sonra yapıldı. PDÖ’nün yükünün azalmasını isteyen ve şu anki halini savunanlarının oranının arttığına dikkat 
çekerim.



PDÖ Sistemi Üzerine İlk Anketin Geri 
Dönüşleri



PDÖ Hakkındaki 2. Anketin Geri Bildirimleri



PDÖ Sistemi Üzerine Yaptığımız Anketten 
Çıkarılacak Sonuçlar

● En sık dile getirilen konunun PDÖ hocalarının aynı olmayışı, 
dolayısıyla bazı hocalar sınavda çıkacak konularla çok alakalı
şeylerden bahsederken bazı hocaların konu dışına çıkarak 
öğrencileri yanlış yönlendirmesi olduğunu görüyoruz. 

● Bu konuda her PDÖ oturumundan önce konunun ne 
olduğunu belirten bir toplantı yapılıyor ancak bu toplantıda 
üstüne basa basa hocaların üzerinde duracakları konular 
belirtilirse PDÖ’ler çok daha verimli geçebilir.



PDÖ Sistemi Üzerine Yaptığımız Anketten 
Çıkarılacak Sonuçlar

● Bunun dışında PDÖ konularının işlediğimiz konular 
üzerinde yada ilgi çeken konular üzerinde yapılabileceği 
hakkında geri dönüşler aldık.

● Ve son olarak PDÖ sistemini gayet renkli bulan bir 
çoğunluğa sahibiz. Ancak aynı çoğunluk PDÖ puan 
dağılımının adil olmadığı görüşünde. Bu konunun 
değerlendirmesini siz değerli hocalarımıza bırakıyoruz.



Konferans Salonumuz Hakkında

● Konferans salonumuza ilk yarıyılda dekan hocamızla 
yaptığımız danışmalar sonrasında askılık takıldı. Şu son 
günlerde de konferans salonumuzun sağ bloğuna kolçak 
(kitap konulacak eklentiler) takılmakta.

● Bizde sınıfın nabzını bu yönden de yoklamak istedik.



Konferans Salonunda Yapılan 
Değişikliklerin Kaçının Farkındayız



Konferans Salonunda Yapılan Değişiklikler 
Bizi Nasıl Etkiledi



Konferans Salonu Hakkındaki Geri Dönüşler



Konferans Salonu Hakkında Yapılan 
Anketlerden Çıkan Sonuçlar

● Konferans salonundan büyük çoğunluğun şikayetçi olduğunu, amfiye 
geçmeyi tercih ettiklerini belirtmek isterim. Yapılan yorumların çok 
büyük çoğunluğu bu şekilde. Sayımızın fazla olduğunu ve amfiye 
sığamicağimızın şu an farkındayız ama gelecek yıllar için böyle bir 
projeye girişilse en azından bizden sonrakilerin rahatlığı açısından 
harika olur.

● Onun dışında elimizde olanlarla askılığın işe yaradığını ve kolçakların 
işe yarayacağını belirtmekte fayda var. Eğer bu konferans salonundan 
ayrılamıyorsak bulunduğumuz yeri güzelleştirmeliyiz en azından.



Bana (Sınıf Temsilciliği) Yapılan Ekstra 
Geri Dönüşler

● Sınıf temsilciliğine yapılan görüşlerin bir kısmı yemekhane 
üzerine oldu. En büyük geri dönüşler yemekhanenin evet 
ucuz olması ancak yemeklerin kötü, ortamın hijyensiz olması
ve bazen yemeklerimizden çıkan maddeler (saç, çoğunlukla 
böcek, solucan vs.) çıkan bu maddelerin bir kısmını bana 
fotoğraf olarak atıyor arkadaşlar. Ancak çoğu gerçekten mide 
kaldırdığı için göstermek istemiyoruz. Ama yinede 
yemekhanenin üzerine düşülmesi sınıfça arzumuz.



Bana (Sınıf Temsilciliği) Yapılan Ekstra 
Geri Dönüşler

● Üzerinde durulması gereken bir diğer konu da Anatomi kurullarının 
(özelliklede 5. kurulun) sıkışması. Diğer fakültelerden duyduğumuz 
kadarıyla Kemik ve İskelet kurulu gerçekten uzun bir zamanda rahat rahat 
işleniyor. Bu durum da üzerine gidilmesi gereken bir konu. En azından diğer 
kurullardan biraz biraz zaman alıp 5. kurula eklenmesinin çok güzel olacağı
görüşündeyiz.



Bana (Sınıf Temsilciliği) Yapılan Ekstra 
Geri Dönüşler

● Geri dönüş yapılan bir diğer konu da laboratuvarlar. 



Dinlediğiniz İçin Teşekkürler

● Dönem 1 Sınıf temsilcisi Oğuz Kaan Karpuz
● Dönem 1 temsilci yardımcıları Ahsen Zülal Yakut ve 

Ozan Atış


