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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 1(2016-2017) 
Ders Kurulu – Staj adı: KURUL 1- 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 
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değerlendirmelerini almaları ve objektif ve kanıta dayalı değerlendirmeler 
yapmaları beklenmektedir. 

 

RAPOR 
 
 
 
1-Öğrencilerin sınava giriş yerlerindeki fiziksel koşulların kötü olması. 
 
2-Itiraz edilen soruların geri dönütünün yapılmaması , bilgilendirme eksikliği. 
 
3-Biyokimya lab.ındaki materyal eksiklikleri. 
 
4-Derslerde hocaların sesinin net duyulmaması ve ışıklandırmanın kötü olması 
öğrencilerin derse olan ilgisini düşürüyor. 
 
5-Ses sistemindeki aksaklıklar: hoparlörden cızırtı gelmesi ve mikrofon oynadıkça çınlama 
oluşması. 
 
6-Bos zamanlarda fakültede gidilecek yerlerin azlığı. 
 
7-Bazı notların ingilizce olması.(Ali Sazci , Meltem Dillioğlu) 
 
8-Fakültede sosyal aktivite eksikliği. 
 
9-Kütüphanenin kapasitesinin az olması ve öğrencilerin 
 
 sadece eşyalarını koyup başka yerlere gitmesi. 
 
10-Yemekhanede bıçak olmaması. 
 
11-Dönem 1 dersliğinin mescide uzak olması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazırlayan(lar)  Adı Soyadı / Tarih İmza 
 
DÖNEM 1 TEÖK TEMSİLCİLERİ 
 
 
 
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 1 
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 

 
3. 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. 

 
4. 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 
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değerlendirmelerini almaları ve objektif ve kanıta dayalı değerlendirmeler 
yapmaları beklenmektedir. 

 

RAPOR 
 
 
 
 
 
1.Kurul 
 
Okula yeni başlamıştık ortamı anlamaya dersleri kavramaya çalışıyorduk.Ders 
göreceğimiz yer gerçekten bizim için uygun değil gerek ışıklandırması gerek ısınması 
gerek ses sisteminde büyük sıkıntılar var.Halk sağlığı gezileri oldu verimli geçtiğini 
düşünüyorum köye TSM ye gittik özellikle TSM de edindiğimiz bilgiler gerçekten faydalı 
oldu.Kurulda ki biyokimya sorularında fazla ayrıntıdan dolayı zorlandık.Bazı sorular 
gerçekten dikkat ölçüyordu.Psikoloji dersiyle ilk kez tanışmıştık ama baya ilgimizi çekti 
hoşumuza gitti zevkli ders işledik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazırlayan(lar)  Adı Soyadı / Tarih İmza   
  
 
 
 
Necip Selman Özkan 
 
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 1 
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 

 
5. 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. 

 
6. 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 
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değerlendirmelerini almaları ve objektif ve kanıta dayalı değerlendirmeler 
yapmaları beklenmektedir. 

 

RAPOR 
 
 
 
 
 
Kurulların içerikleri ile hocalarımızın bize anlattıkları ve bizim konu hakkında 
anladiklarimiz büyük ölçüde uyum sağlamaktadır. Ancak görsel olarak videolu anlatımlar 
tüm sınıf açısından çok daha faydali olmaktadır. Kurul genel anlamda hedeflenen ihtiyaç 
ve beklentimizi karşılamakla birlikte dersler planına uygun şekilde işlenmektedir. Ancak 
genel bir başarı sıralaması yapılmaması sınıf ortamındaki genel durumumuzu bilememize 
neden olmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazırlayan(lar)  Adı Soyadı / Tarih İmza 
 
Mustafa Temizel 
 
 
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 1 
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 

 
7. 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. 

 
8. 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 
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değerlendirmelerini almaları ve objektif ve kanıta dayalı değerlendirmeler 
yapmaları beklenmektedir. 

 

RAPOR 
 
 
 
Kurulun öğrenim hedefleri ile derslerin işleniş şekli bir bütün halindedir. Konularla ilk defa 
karşılaşıyo olmamizdan dolayı açık ve net şekilde anlayamasak da görsel olarak eklenmiş 
materyaller anlamamıza yardımcı olmakta. Ancak bazı hocalarımızın dersteki slaytlarını 
bırakmaması bizim için büyük zorluk oluşturuyor. Konuyu tekrar edecek kaynağımız da 
olmuyor ve haliyle kurullardaki soruları cevaplamakta büyük zorlukla karşılaşıyoruz.  
 Dönem 1 için ders gördüğümüz salon tamamen eğitimimiz için olumsuzdur. Salonun ısı, 
ışık gibi eksiklerinin bulunmasi, araç gereçlerin eksikliği gibi nedenlerden dolayı o salonun 
ders işlenmesi açısından uygun görmüyoruz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazırlayan(lar)  Adı Soyadı / Tarih İmza 
 
 
Abdullah Said Çakmak 
 
 
 
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 1 
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 

 
9. 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. 

 
10. 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 
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değerlendirmelerini almaları ve objektif ve kanıta dayalı değerlendirmeler 
yapmaları beklenmektedir. 

 

RAPOR 
 
  
  
 
 
 
Bu kurulla ilgili en büyük sorun histoloji pratikleridir. Pratiklerde asistanların kullandığı 
preparatlar ile bize verilenler arasında büyük farklar bulunuyor. Ders esnasında görüp 
anlasak da ilerleyen zamanlarda bunları unutuyoruz ve tekrar edecek bir kaynak 
bulunmuyor. Çözüm olarak, anatomi pratiklerinde video anlatımlar okulun sitesine 
yuklenmekte. Histoloji için de fotoğraf yada resimlerin ulaşabileceğimiz şekilde bizimle 
paylaşılması dersi takip ve anlama açısından faydali olacak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazırlayan(lar)  Adı Soyadı / Tarih İmza 
 
Hakan Gedik 
 
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 1 
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 

 
11. 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. 

 
12. 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 
 
 
 
 
Sene başında verilen eğitim öğretim yıllık planına uygun olarak dersler işlenmiştir. 
Programda yapılan değişiklikler önceden bildirilmiştir. 
Derslerde işlenen konular büyük ölçüde kavranabilecek düzeyde açık ve anlaşılır 
şekildedir. 
Eğitim sürecinden beklentimizi ve önerilerimizi dile getirdiğimiz kurul değerlendirme 
çalışmaları yapılmıştır. 
Okulun sitesine yüklenen maket anatomi anlatım videoları faydalı olmuştur. 
Ancak; 
Konferans salonunun fiziki yapısı nedeniyle etkin bir not tutma ortamı sağlanamamıştır. 
Yine konferans salonundaki ses sisteminin yeterli,ortam sıcaklığının da uygun olmaması 
verimli ders dinlemeye uygun değildir. 
Özellikle anatomi laboratuvarındaki kalabalık nedeniyle kadavrayı görmede sorun 
yaşanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazırlayan(lar)  Adı Soyadı / Tarih İmza 
Eda ŞENER 
 
 
 
 
 
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 1 
Ders Kurulu – Staj adı:                       Genetik ve Gelişim Biyolojisi 

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 

 
13. 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. 

 
14. 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 
 
  Açıklayıcı doküman kullanımı yetersiz olmakla birlikte bazen hocanın açıklamaları da 
eksik  ve anlaşılmaz olabiliyor. Kurul değerlendirmeleri yeterince özgür bir ortamda 
yapılamadığı gibi kimi zaman baskıcı bir ortamla karşılaşılabiliyor. 
 
  Dersteki konuşma dili ve dökümanlarda kullanılan dilin Türkçeye yeterince uygun 
olduğunu düşünmüyorum.Zira hocalarımız bir çok defalar Türk dilinde olmayan çeşitli 
yöntem ve kısaltmalarla gerek dökümanlarıyla gerekse konuşma esnasında bu dil hataları 
yüzünden dersi anlamakta zorlanıyorum.Ayrıca derslerin teknolojik imkanların yardımıyla 
görsel ve işitsel ağırlıklı olmak suretiyle işlenmesi daha rahat ve anlaşılabilir olacağını 
düşünüyorum. Örneğin embriyo çalışırken hayal gücümüzü fazlasıyla zorlamaktayız. 
Bunun yerine video destekli anlatım sayesinden dersi anlamakta daha fazla 
anlayabiliriz.Üstelik görsel medyanın kullanılmasının hafıza üzerinde daha fazla etkili 
olacağını düşünmekteyim.  
 Eğitim  Öğretim programında meydana gelebilecek kimi değişiklikler öğrenci başkanı 
yoluyla değil de yine teknolojik imkanlar kullanılarak telefonlara gönderilecek direk 
mesajlar yoluyla iletilebilir. 
  
Sınıfın içindeki genel başarıdan ve başarı sıralamamızdan haberdar değiliz kurul sınav 
sonuçlarının açıklanmasıyla bu veriler de yine ÖBS’den bizlere aktarılabilir.  
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Hazırlayan(lar)  Adı Soyadı / Tarih İmza 
 
 
 
 
 
 
Değerlendiren(ler)  Adı Soyadı / Tarih İmza 
 
 
Emre Şimşek/ 19.06.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


