
Tıp Eğitimi Öğrenci 
Komisyonu 
Geribildirimi

Tıp eğitimi öğrenci komisyonu tarafından, eğitim 
süreci boyunca, doldurulan ayrıntılı değerlendirme 

raporudur.

Tıp Eğitimi 
Form No 03 
(TEFN.03) 

Dönemi / Tarihler DÖNEM 3 / 2018 - 2019

Ders Kurulu – Staj adı: KURUL 1

Amacı Kurul Eğitiminin amaç ve hedeflerine ulaşma düzeyinin, öğrenciler tarafından 
ayrıntılı olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Oluşturulma zamanı
Rapor tüm kurul ve staj eğitimlerinde, eğitim süreci içerisinde oluşturularak 
eğitim sürecinin tamamlanmasını takiben 5 gün içerisinde ilgili Kurul ya da 
staj başkanlığına teslim edilecektir.

Oluşturma Sorumlusu Raporun oluşturulmasından Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu Sorumludur.

Değerlendirme Sorumlusu

1. Kurulun ya da Stajın tamamlanmasını takiben Kurul Başkanı 
sorumluluğunda oluşturulacak olan Kurul / Staj Sonu eğitim 
değerlendirme raporu (Tıp Eğitimi Form No 09 (TEFN.09)) 
içerisinde değerlendirilecektir. 

2. Eğitim ve Program Değerlendirme Kurulları tarafından TEFN.09 
Formu Eki olarak değerlendirilecektir.

Temel Sorular 

Rapor Temel olarak bu soruları 
cevaplamayı amaçlamalıdır.  

TEÖK. Bu sorulara ek olarak 
sorular geliştirerek raporda yer 

verebilir. 

Eğitim sürecinin başında;  
Tüm öğrenciler eğitimin amaç ve hedefleri, kullanılacak eğitim yöntemi ve 
eğitim süreci içerisinde ve sonrasında yapılacak değerlendirmeler ve 
yöntemleri ile ilgili bilgilere ulaşabildiler mi? 

Bu bilgiler tüm öğrenciler tarafından kavranabilecek düzeyde açık ve anlaşılır 
mı? Bilgiler, tüm eğitim süresince öğrencilerin ulaşabilecekleri bir iletişim 
ortamında yer almakta mı? 

Öğrencilerin eğitim sürecinden beklentilerini ve önerilerini dile getirebildikleri 
yeterince fırsatları olmakta mı? Geliştirilmesi için önerileri nelerdir? 

Eğitim sürecinde;  
Eğitim planlanan şekil ve sürece bağlı kalınarak yürütüldü mü? 
Programda ya da eğitim ve değerlendirme yöntemlerinde değişiklik yapıldı 
mı?   
Değişiklik durumlarında zamanında ve etkin bilgilendirme yapıldı mı? 

Genel olarak  
Kurulun / Stajın amaç ve hedefleri ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak 
düzeyde yeterli midir? Neden   

Kurulunda / Stajda öğrencinin başarısının değerlendirilmesinde kullanılan 
yöntem  
Etkin ve yeterli midir? Neden ? 

Eğitimin hedefine ulaşma düzeyi,  olumlu e başarılı yönleri varsa geliştirme 
önerileri ve diğer değerlendirmeler.

Veri Kaynakları ve Öncelikler

Rapor,  Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu tarafından önerilen ve Mezuniyet 
öncesi Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen öğrenci ya da öğrenciler 
tarafından oluşturulacaktır. 

Raporu oluşturan öğrencilerin ders ve uygulamalara düzenli devam etmelidir. 

Rapor eğitim sürecinin sonunda tamamlanmış olmakla birlikte, 
oluşturulmasının tüm sürece yayılmış olması önemlidir. 

Rapor oluşturulması için görev alan öğrencilerin zorunlu olan durumlar 
dışında birden fazla olması gerekmektedir. Öğrenciler tarafından tek bir ortak 
rapor hazırlanacaktır. 

Öğrencilerin raporu hazırlarken eğitime katılan tüm öğrencilerin görüş ve 
değerlendirmelerini almaları ve objektif ve kanıta dayalı değerlendirmeler 
yapmaları beklenmektedir.

!

Tıp Eğitimi Form No 03 (TEFN.03) V.2.001 (2016)



RAPOR 

• Kurulun ilk haftası ders programımızdaki farmakoloji derslerinin yoğunluğu 
adaptasyon sürecini zorlaştırdı. 

• Teknik açıdan mikrofon ses sistemi ve havalandırma problemlerinden dolayı derse 
odaklanmakta güçlük çekiyoruz. 

• Mikrobiyoloji laboratuarlarındaki asistan hocalarımızın emekleri için çok teşekkür 
ediyoruz 

Hazırlayan(lar)  Adı Soyadı / Tarih İmza 

Elif YÜKSEL 

Değerlendiren(ler)  Adı Soyadı / Tarih İmza 

Tıp Eğitimi Form No 03 (TEFN.03) V.2.001 (2016)



Tıp Eğitimi Öğrenci 
Komisyonu 
Geribildirimi

Tıp eğitimi öğrenci komisyonu tarafından, eğitim 
süreci boyunca, doldurulan ayrıntılı değerlendirme 

raporudur.

Tıp Eğitimi 
Form No 03 
(TEFN.03) 

Dönemi / Tarihler DÖNEM 3 / 2018 - 2019

Ders Kurulu – Staj adı: KURUL 2

Amacı Kurul Eğitiminin amaç ve hedeflerine ulaşma düzeyinin, öğrenciler tarafından 
ayrıntılı olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Oluşturulma zamanı
Rapor tüm kurul ve staj eğitimlerinde, eğitim süreci içerisinde oluşturularak 
eğitim sürecinin tamamlanmasını takiben 5 gün içerisinde ilgili Kurul ya da 
staj başkanlığına teslim edilecektir.

Oluşturma Sorumlusu Raporun oluşturulmasından Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu Sorumludur.

Değerlendirme Sorumlusu

1. Kurulun ya da Stajın tamamlanmasını takiben Kurul Başkanı 
sorumluluğunda oluşturulacak olan Kurul / Staj Sonu eğitim 
değerlendirme raporu (Tıp Eğitimi Form No 09 (TEFN.09)) 
içerisinde değerlendirilecektir. 

2. Eğitim ve Program Değerlendirme Kurulları tarafından TEFN.09 
Formu Eki olarak değerlendirilecektir.

Temel Sorular 

Rapor Temel olarak bu soruları 
cevaplamayı amaçlamalıdır.  

TEÖK. Bu sorulara ek olarak 
sorular geliştirerek raporda yer 

verebilir. 

Eğitim sürecinin başında;  
Tüm öğrenciler eğitimin amaç ve hedefleri, kullanılacak eğitim yöntemi ve 
eğitim süreci içerisinde ve sonrasında yapılacak değerlendirmeler ve 
yöntemleri ile ilgili bilgilere ulaşabildiler mi? 

Bu bilgiler tüm öğrenciler tarafından kavranabilecek düzeyde açık ve anlaşılır 
mı? Bilgiler, tüm eğitim süresince öğrencilerin ulaşabilecekleri bir iletişim 
ortamında yer almakta mı? 

Öğrencilerin eğitim sürecinden beklentilerini ve önerilerini dile getirebildikleri 
yeterince fırsatları olmakta mı? Geliştirilmesi için önerileri nelerdir? 

Eğitim sürecinde;  
Eğitim planlanan şekil ve sürece bağlı kalınarak yürütüldü mü? 
Programda ya da eğitim ve değerlendirme yöntemlerinde değişiklik yapıldı 
mı?   
Değişiklik durumlarında zamanında ve etkin bilgilendirme yapıldı mı? 

Genel olarak  
Kurulun / Stajın amaç ve hedefleri ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak 
düzeyde yeterli midir? Neden   

Kurulunda / Stajda öğrencinin başarısının değerlendirilmesinde kullanılan 
yöntem  
Etkin ve yeterli midir? Neden ? 

Eğitimin hedefine ulaşma düzeyi,  olumlu e başarılı yönleri varsa geliştirme 
önerileri ve diğer değerlendirmeler.

Veri Kaynakları ve Öncelikler

Rapor,  Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu tarafından önerilen ve Mezuniyet 
öncesi Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen öğrenci ya da öğrenciler 
tarafından oluşturulacaktır. 

Raporu oluşturan öğrencilerin ders ve uygulamalara düzenli devam etmelidir. 

Rapor eğitim sürecinin sonunda tamamlanmış olmakla birlikte, 
oluşturulmasının tüm sürece yayılmış olması önemlidir. 

Rapor oluşturulması için görev alan öğrencilerin zorunlu olan durumlar 
dışında birden fazla olması gerekmektedir. Öğrenciler tarafından tek bir ortak 
rapor hazırlanacaktır. 

Öğrencilerin raporu hazırlarken eğitime katılan tüm öğrencilerin görüş ve 
değerlendirmelerini almaları ve objektif ve kanıta dayalı değerlendirmeler 
yapmaları beklenmektedir.

!

Tıp Eğitimi Form No 03 (TEFN.03) V.2.001 (2016)



RAPOR 

• Ders değişimleri ya da hocaların derse gelmeme durumu önceden haber verilmeli. 

• Dersler anlatılırken olabildiğince uygulamalı ve örnekler üzerinden anlatılmalı 

• Hocaların işleyeceği konuların slaytlarını önceden teslim etmeleri o konu hakkında 
önceden bilgi sahibi olabilmemizi ve işleyiş esnasında daha çok odaklanmamızı 
sağlayacağını düşünüyoruz. 

• Textbook olarak her hocanın kaynak önermesi ve gerekirse o kaynak üzerinden kurul 
sonu sınavlarında soru sormaları hem biz hekim adaylarının mezun olmadan önce bilgi 
birikimimizin artmasına hem de sınav başarılarımızın yükselmesine yol açacağını 
düşünüyoruz.  

• Kardiyoloji ve Patoloji derslerinin daha fazla akılda kalıcı olabilmesi için kurul süresi 
uzatılabilir. 

• PDÖ beyin fırtınası tekniği ile akılda kalıcı olması nedeniyle olumlu tepki aldı. 

• Prof. Dr. Zeki hocamızın ders anlatımında kullandığı anlatım biçimi ve tekniği çok fazla 
olumlu geri bildirim aldı. 

• Mikrobiyoloji pratikleri öğrenciler tarafından öğrenme ve uygulama konusunda olumlu 
geri bildirim aldı.  

• CORE sınavı tekniği öğrenciler tarafından olumlu geri bildirim aldı. Fakat konular 
öğrencilerin daha iyi kavrayabileceği süre zarfına dağıtılabilir ve PDÖ kaynakları 
konusunda, kaynakların daha ulaşılabilir olması gerektiği düşünüldü. 

• Patoloji Pratik sınavı pratiklerde gördüğümüz bilgileri kapsıyor ve onları test edecek 
nitelikteydi. Pratik sınavında alt sorularla birlikte soru sayısının artması süre 
sıkıntısına yol açtı. Soru ve süreler kapsamında standardizasyon getirilebilir. 

Hazırlayan(lar)  Adı Soyadı / Tarih İmza 

Fatih ABDULA 

Değerlendiren(ler)  Adı Soyadı / Tarih İmza 

Tıp Eğitimi Form No 03 (TEFN.03) V.2.001 (2016)



Tıp Eğitimi Öğrenci 
Komisyonu 
Geribildirimi

Tıp eğitimi öğrenci komisyonu tarafından, eğitim 
süreci boyunca, doldurulan ayrıntılı değerlendirme 

raporudur.

Tıp Eğitimi 
Form No 03 
(TEFN.03) 

Dönemi / Tarihler DÖNEM 3 / 2018 - 2019

Ders Kurulu – Staj adı: KURUL 3

Amacı Kurul Eğitiminin amaç ve hedeflerine ulaşma düzeyinin, öğrenciler tarafından 
ayrıntılı olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Oluşturulma zamanı
Rapor tüm kurul ve staj eğitimlerinde, eğitim süreci içerisinde oluşturularak 
eğitim sürecinin tamamlanmasını takiben 5 gün içerisinde ilgili Kurul ya da 
staj başkanlığına teslim edilecektir.

Oluşturma Sorumlusu Raporun oluşturulmasından Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu Sorumludur.

Değerlendirme Sorumlusu

1. Kurulun ya da Stajın tamamlanmasını takiben Kurul Başkanı 
sorumluluğunda oluşturulacak olan Kurul / Staj Sonu eğitim 
değerlendirme raporu (Tıp Eğitimi Form No 09 (TEFN.09)) 
içerisinde değerlendirilecektir. 

2. Eğitim ve Program Değerlendirme Kurulları tarafından TEFN.09 
Formu Eki olarak değerlendirilecektir.

Temel Sorular 

Rapor Temel olarak bu soruları 
cevaplamayı amaçlamalıdır.  

TEÖK. Bu sorulara ek olarak 
sorular geliştirerek raporda yer 

verebilir. 

Eğitim sürecinin başında;  
Tüm öğrenciler eğitimin amaç ve hedefleri, kullanılacak eğitim yöntemi ve 
eğitim süreci içerisinde ve sonrasında yapılacak değerlendirmeler ve 
yöntemleri ile ilgili bilgilere ulaşabildiler mi? 

Bu bilgiler tüm öğrenciler tarafından kavranabilecek düzeyde açık ve anlaşılır 
mı? Bilgiler, tüm eğitim süresince öğrencilerin ulaşabilecekleri bir iletişim 
ortamında yer almakta mı? 

Öğrencilerin eğitim sürecinden beklentilerini ve önerilerini dile getirebildikleri 
yeterince fırsatları olmakta mı? Geliştirilmesi için önerileri nelerdir? 

Eğitim sürecinde;  
Eğitim planlanan şekil ve sürece bağlı kalınarak yürütüldü mü? 
Programda ya da eğitim ve değerlendirme yöntemlerinde değişiklik yapıldı 
mı?   
Değişiklik durumlarında zamanında ve etkin bilgilendirme yapıldı mı? 

Genel olarak  
Kurulun / Stajın amaç ve hedefleri ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak 
düzeyde yeterli midir? Neden   

Kurulunda / Stajda öğrencinin başarısının değerlendirilmesinde kullanılan 
yöntem  
Etkin ve yeterli midir? Neden ? 

Eğitimin hedefine ulaşma düzeyi,  olumlu e başarılı yönleri varsa geliştirme 
önerileri ve diğer değerlendirmeler.

Veri Kaynakları ve Öncelikler

Rapor,  Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu tarafından önerilen ve Mezuniyet 
öncesi Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen öğrenci ya da öğrenciler 
tarafından oluşturulacaktır. 

Raporu oluşturan öğrencilerin ders ve uygulamalara düzenli devam etmelidir. 

Rapor eğitim sürecinin sonunda tamamlanmış olmakla birlikte, 
oluşturulmasının tüm sürece yayılmış olması önemlidir. 

Rapor oluşturulması için görev alan öğrencilerin zorunlu olan durumlar 
dışında birden fazla olması gerekmektedir. Öğrenciler tarafından tek bir ortak 
rapor hazırlanacaktır. 

Öğrencilerin raporu hazırlarken eğitime katılan tüm öğrencilerin görüş ve 
değerlendirmelerini almaları ve objektif ve kanıta dayalı değerlendirmeler 
yapmaları beklenmektedir.

!

Tıp Eğitimi Form No 03 (TEFN.03) V.2.001 (2016)



RAPOR 

• Derslerin kolay bir şekilde anlaşılabilirliğinin olması için patoloji ve mikrobiyoloji 
derslerinin klinik derslerden önce işlenilmesi ilerleyen derslerde verimimizin 
artmasını sağlayacaktır 

• Ders programının işleniş sırasına bağlı kalınmayıp sürekli değişiklik olması ya da 
ertelendiğinin bizlere aktarılmaması ya da geç aktarılması(temsilcimizin bizi geç 
bilgilendirmesinden dolayı değil) bizleri olumsuz etkilemektedir 

• Patoloji ve mikrobiyoloji laboratuvar derslerinde asistan hocalarımızın ve dersimize 
giren hocalarımızın sorduğumuz sorulara anlayışlı ve öğretici şekilde yanıt vermesi 
bizleri derse motive eden önemli bir etken, her birine teşekkür ediyoruz. 

• Patoloji pratik sınavlarında belli konulara bağlı kalmayıp (bir konunun mikroskobik 
ya da makroskobik görüntülerinin çeşitli olmasından bahsedilmiyor) nerde ise her 
konudan sorulması bilinmezliklerin olduğu bir sınava sürüklüyor, bu da endişemizi 
arttırıyor 

• Pratik sınavlarının süresinin , soru sayısına kıyasla az olması stresimizi arttırıyor 

• Klinik derslerinde vaka üstünden anlatılması dikkatimizi toplayan önemli bir etken. 

• Ders esnasında soru sorabilme hakkının verilmesi ve akabinde cevaplanması dersin 
kalıcılığını arttıran önemli bir etken   

Hazırlayan(lar)  Adı Soyadı / Tarih İmza 

Elif YÜKSEL, Fatih ABDULA 

Değerlendiren(ler)  Adı Soyadı / Tarih İmza 

Tıp Eğitimi Form No 03 (TEFN.03) V.2.001 (2016)



Tıp Eğitimi Öğrenci 
Komisyonu 
Geribildirimi

Tıp eğitimi öğrenci komisyonu tarafından, eğitim 
süreci boyunca, doldurulan ayrıntılı değerlendirme 

raporudur.

Tıp Eğitimi 
Form No 03 
(TEFN.03) 

Dönemi / Tarihler DÖNEM 3 / 2018 - 2019

Ders Kurulu – Staj adı: KURUL 4

Amacı Kurul Eğitiminin amaç ve hedeflerine ulaşma düzeyinin, öğrenciler tarafından 
ayrıntılı olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Oluşturulma zamanı
Rapor tüm kurul ve staj eğitimlerinde, eğitim süreci içerisinde oluşturularak 
eğitim sürecinin tamamlanmasını takiben 5 gün içerisinde ilgili Kurul ya da 
staj başkanlığına teslim edilecektir.

Oluşturma Sorumlusu Raporun oluşturulmasından Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu Sorumludur.

Değerlendirme Sorumlusu

1. Kurulun ya da Stajın tamamlanmasını takiben Kurul Başkanı 
sorumluluğunda oluşturulacak olan Kurul / Staj Sonu eğitim 
değerlendirme raporu (Tıp Eğitimi Form No 09 (TEFN.09)) 
içerisinde değerlendirilecektir. 

2. Eğitim ve Program Değerlendirme Kurulları tarafından TEFN.09 
Formu Eki olarak değerlendirilecektir.

Temel Sorular 

Rapor Temel olarak bu soruları 
cevaplamayı amaçlamalıdır.  

TEÖK. Bu sorulara ek olarak 
sorular geliştirerek raporda yer 

verebilir. 

Eğitim sürecinin başında;  
Tüm öğrenciler eğitimin amaç ve hedefleri, kullanılacak eğitim yöntemi ve 
eğitim süreci içerisinde ve sonrasında yapılacak değerlendirmeler ve 
yöntemleri ile ilgili bilgilere ulaşabildiler mi? 

Bu bilgiler tüm öğrenciler tarafından kavranabilecek düzeyde açık ve anlaşılır 
mı? Bilgiler, tüm eğitim süresince öğrencilerin ulaşabilecekleri bir iletişim 
ortamında yer almakta mı? 

Öğrencilerin eğitim sürecinden beklentilerini ve önerilerini dile getirebildikleri 
yeterince fırsatları olmakta mı? Geliştirilmesi için önerileri nelerdir? 

Eğitim sürecinde;  
Eğitim planlanan şekil ve sürece bağlı kalınarak yürütüldü mü? 
Programda ya da eğitim ve değerlendirme yöntemlerinde değişiklik yapıldı 
mı?   
Değişiklik durumlarında zamanında ve etkin bilgilendirme yapıldı mı? 

Genel olarak  
Kurulun / Stajın amaç ve hedefleri ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak 
düzeyde yeterli midir? Neden   

Kurulunda / Stajda öğrencinin başarısının değerlendirilmesinde kullanılan 
yöntem  
Etkin ve yeterli midir? Neden ? 

Eğitimin hedefine ulaşma düzeyi,  olumlu e başarılı yönleri varsa geliştirme 
önerileri ve diğer değerlendirmeler.

Veri Kaynakları ve Öncelikler

Rapor,  Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu tarafından önerilen ve Mezuniyet 
öncesi Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen öğrenci ya da öğrenciler 
tarafından oluşturulacaktır. 

Raporu oluşturan öğrencilerin ders ve uygulamalara düzenli devam etmelidir. 

Rapor eğitim sürecinin sonunda tamamlanmış olmakla birlikte, 
oluşturulmasının tüm sürece yayılmış olması önemlidir. 

Rapor oluşturulması için görev alan öğrencilerin zorunlu olan durumlar 
dışında birden fazla olması gerekmektedir. Öğrenciler tarafından tek bir ortak 
rapor hazırlanacaktır. 

Öğrencilerin raporu hazırlarken eğitime katılan tüm öğrencilerin görüş ve 
değerlendirmelerini almaları ve objektif ve kanıta dayalı değerlendirmeler 
yapmaları beklenmektedir.

!

Tıp Eğitimi Form No 03 (TEFN.03) V.2.001 (2016)



RAPOR 

• Klinik derslerini hocalar tecrübelerini ve pratikte önceliklerimizin neler olması 
gerektiğini vurgulayacak şekilde anlattılar. 

• Kısa bir kuruldu ve ders değişikliği çok olmadı.Ancak hocalar ders saatleri konusunda 
çok titiz değillerdi. 

• Ders önce gecikeceklerini bildirmeyen, habersiz derse gelemeyen hocalarımız oldu. 
Biliyoruz ki klinik hocalarımız hastanede içerisinde de koşturma içerisindeler ancak  
ders saati öncesi bilgilendirme herkesi daha mutlu edecektir. 

• Laboratuvar derslerinin konu işlendikten sonra olması laboratuvar saatlerinin daha 
verimli geçmesini sağlayacaktır. 

• Kurul suresi öğrenme ve bilgilerin kalici olması açısından yeterli değildi.  

Hazırlayan(lar)  Adı Soyadı / Tarih İmza 

Beyza Nur COŞGUN 

Değerlendiren(ler)  Adı Soyadı / Tarih İmza 
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Tıp Eğitimi Öğrenci 
Komisyonu 
Geribildirimi

Tıp eğitimi öğrenci komisyonu tarafından, eğitim 
süreci boyunca, doldurulan ayrıntılı değerlendirme 

raporudur.

Tıp Eğitimi 
Form No 03 
(TEFN.03) 

Dönemi / Tarihler DÖNEM 3 / 2018 - 2019

Ders Kurulu – Staj adı: KURUL 5

Amacı Kurul Eğitiminin amaç ve hedeflerine ulaşma düzeyinin, öğrenciler tarafından 
ayrıntılı olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Oluşturulma zamanı
Rapor tüm kurul ve staj eğitimlerinde, eğitim süreci içerisinde oluşturularak 
eğitim sürecinin tamamlanmasını takiben 5 gün içerisinde ilgili Kurul ya da 
staj başkanlığına teslim edilecektir.

Oluşturma Sorumlusu Raporun oluşturulmasından Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu Sorumludur.

Değerlendirme Sorumlusu

1. Kurulun ya da Stajın tamamlanmasını takiben Kurul Başkanı 
sorumluluğunda oluşturulacak olan Kurul / Staj Sonu eğitim 
değerlendirme raporu (Tıp Eğitimi Form No 09 (TEFN.09)) 
içerisinde değerlendirilecektir. 

2. Eğitim ve Program Değerlendirme Kurulları tarafından TEFN.09 
Formu Eki olarak değerlendirilecektir.

Temel Sorular 

Rapor Temel olarak bu soruları 
cevaplamayı amaçlamalıdır.  

TEÖK. Bu sorulara ek olarak 
sorular geliştirerek raporda yer 

verebilir. 

Eğitim sürecinin başında;  
Tüm öğrenciler eğitimin amaç ve hedefleri, kullanılacak eğitim yöntemi ve 
eğitim süreci içerisinde ve sonrasında yapılacak değerlendirmeler ve 
yöntemleri ile ilgili bilgilere ulaşabildiler mi? 

Bu bilgiler tüm öğrenciler tarafından kavranabilecek düzeyde açık ve anlaşılır 
mı? Bilgiler, tüm eğitim süresince öğrencilerin ulaşabilecekleri bir iletişim 
ortamında yer almakta mı? 

Öğrencilerin eğitim sürecinden beklentilerini ve önerilerini dile getirebildikleri 
yeterince fırsatları olmakta mı? Geliştirilmesi için önerileri nelerdir? 

Eğitim sürecinde;  
Eğitim planlanan şekil ve sürece bağlı kalınarak yürütüldü mü? 
Programda ya da eğitim ve değerlendirme yöntemlerinde değişiklik yapıldı 
mı?   
Değişiklik durumlarında zamanında ve etkin bilgilendirme yapıldı mı? 

Genel olarak  
Kurulun / Stajın amaç ve hedefleri ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak 
düzeyde yeterli midir? Neden   

Kurulunda / Stajda öğrencinin başarısının değerlendirilmesinde kullanılan 
yöntem  
Etkin ve yeterli midir? Neden ? 

Eğitimin hedefine ulaşma düzeyi,  olumlu e başarılı yönleri varsa geliştirme 
önerileri ve diğer değerlendirmeler.

Veri Kaynakları ve Öncelikler

Rapor,  Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu tarafından önerilen ve Mezuniyet 
öncesi Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen öğrenci ya da öğrenciler 
tarafından oluşturulacaktır. 

Raporu oluşturan öğrencilerin ders ve uygulamalara düzenli devam etmelidir. 

Rapor eğitim sürecinin sonunda tamamlanmış olmakla birlikte, 
oluşturulmasının tüm sürece yayılmış olması önemlidir. 

Rapor oluşturulması için görev alan öğrencilerin zorunlu olan durumlar 
dışında birden fazla olması gerekmektedir. Öğrenciler tarafından tek bir ortak 
rapor hazırlanacaktır. 

Öğrencilerin raporu hazırlarken eğitime katılan tüm öğrencilerin görüş ve 
değerlendirmelerini almaları ve objektif ve kanıta dayalı değerlendirmeler 
yapmaları beklenmektedir.

!
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RAPOR 

• Kadın doğumda itiraz edilen soruların değerlendirilmemesi ve dikkate alınmamasına 
dair olumsuz geri bildirimimiz var. 

• Ders değişimlerinin geç haber verilmesi ve hocalarımızın ders için ayrılan süreyi 
aşmış olmaları verimi düşürdü. 

• Konuların vakalar üzerinden anlatılması derslere ilgimizi arttıyor. 

• Görsellerle desteklenmesi dersi pekiştiriyor. 

Hazırlayan(lar)  Adı Soyadı / Tarih İmza 

Elif YÜKSEL 

Değerlendiren(ler)  Adı Soyadı / Tarih İmza 
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Tıp Eğitimi Öğrenci 
Komisyonu 
Geribildirimi

Tıp eğitimi öğrenci komisyonu tarafından, eğitim 
süreci boyunca, doldurulan ayrıntılı değerlendirme 

raporudur.

Tıp Eğitimi 
Form No 03 
(TEFN.03) 

Dönemi / Tarihler DÖNEM 3 / 2018 - 2019

Ders Kurulu – Staj adı: KURUL 6

Amacı Kurul Eğitiminin amaç ve hedeflerine ulaşma düzeyinin, öğrenciler tarafından 
ayrıntılı olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Oluşturulma zamanı
Rapor tüm kurul ve staj eğitimlerinde, eğitim süreci içerisinde oluşturularak 
eğitim sürecinin tamamlanmasını takiben 5 gün içerisinde ilgili Kurul ya da 
staj başkanlığına teslim edilecektir.

Oluşturma Sorumlusu Raporun oluşturulmasından Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu Sorumludur.

Değerlendirme Sorumlusu

1. Kurulun ya da Stajın tamamlanmasını takiben Kurul Başkanı 
sorumluluğunda oluşturulacak olan Kurul / Staj Sonu eğitim 
değerlendirme raporu (Tıp Eğitimi Form No 09 (TEFN.09)) 
içerisinde değerlendirilecektir. 

2. Eğitim ve Program Değerlendirme Kurulları tarafından TEFN.09 
Formu Eki olarak değerlendirilecektir.

Temel Sorular 

Rapor Temel olarak bu soruları 
cevaplamayı amaçlamalıdır.  

TEÖK. Bu sorulara ek olarak 
sorular geliştirerek raporda yer 

verebilir. 

Eğitim sürecinin başında;  
Tüm öğrenciler eğitimin amaç ve hedefleri, kullanılacak eğitim yöntemi ve 
eğitim süreci içerisinde ve sonrasında yapılacak değerlendirmeler ve 
yöntemleri ile ilgili bilgilere ulaşabildiler mi? 

Bu bilgiler tüm öğrenciler tarafından kavranabilecek düzeyde açık ve anlaşılır 
mı? Bilgiler, tüm eğitim süresince öğrencilerin ulaşabilecekleri bir iletişim 
ortamında yer almakta mı? 

Öğrencilerin eğitim sürecinden beklentilerini ve önerilerini dile getirebildikleri 
yeterince fırsatları olmakta mı? Geliştirilmesi için önerileri nelerdir? 

Eğitim sürecinde;  
Eğitim planlanan şekil ve sürece bağlı kalınarak yürütüldü mü? 
Programda ya da eğitim ve değerlendirme yöntemlerinde değişiklik yapıldı 
mı?   
Değişiklik durumlarında zamanında ve etkin bilgilendirme yapıldı mı? 

Genel olarak  
Kurulun / Stajın amaç ve hedefleri ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak 
düzeyde yeterli midir? Neden   

Kurulunda / Stajda öğrencinin başarısının değerlendirilmesinde kullanılan 
yöntem  
Etkin ve yeterli midir? Neden ? 

Eğitimin hedefine ulaşma düzeyi,  olumlu e başarılı yönleri varsa geliştirme 
önerileri ve diğer değerlendirmeler.

Veri Kaynakları ve Öncelikler

Rapor,  Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu tarafından önerilen ve Mezuniyet 
öncesi Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen öğrenci ya da öğrenciler 
tarafından oluşturulacaktır. 

Raporu oluşturan öğrencilerin ders ve uygulamalara düzenli devam etmelidir. 

Rapor eğitim sürecinin sonunda tamamlanmış olmakla birlikte, 
oluşturulmasının tüm sürece yayılmış olması önemlidir. 

Rapor oluşturulması için görev alan öğrencilerin zorunlu olan durumlar 
dışında birden fazla olması gerekmektedir. Öğrenciler tarafından tek bir ortak 
rapor hazırlanacaktır. 

Öğrencilerin raporu hazırlarken eğitime katılan tüm öğrencilerin görüş ve 
değerlendirmelerini almaları ve objektif ve kanıta dayalı değerlendirmeler 
yapmaları beklenmektedir.

!
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RAPOR 

• Sınava uygun olmayan yerlerde sınav yapılmamalı (kolçaklı sandalyelerde olduğu gibi) 

• Sorular kapsayıcı olmalı, konunun ayrıntıları değil hekimlikte faydalı olabilecek bilgiler 
sorulmalı. Mikrobiyolojide soruların daha klinik ve temel bilgiler üzerinden 
sorulabileceği düşünüldü. 

• Çalışma odası yemekhane çalıştığı sürece açık kalabilirse kütüphane sorununa çözüm 
olabilir. 

• Kurul müfredatında olmayan sorular sorulması öğrencileri zor duruma düşürdü. 2 
kurul üst üste bir önceki kurul sorusu soruldu. Bu soruların iptal olması öğrencilerin 
alabileceği puandan düştüğü için, öğrenciler mağdur oldu. 

• Psikiyatri konuları kavranabildi.  Sınav soruları bilgilerimizi ölçer nitelikteydi. 

• Patoloji ABD Dr. Öğretim üyesi Ahmet hocamızın ders isleyiş tekniği ve kurul soruları 
öğrenciler tarafından olumlu geri bildirim aldı 

• Kurul süresi bilgilerin akılda kalabilmesi için yeterli değildi. 

Hazırlayan(lar)  Adı Soyadı / Tarih İmza 

Fatih ABDULA 

Değerlendiren(ler)  Adı Soyadı / Tarih İmza
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