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Bize,	  “İyi	  ki	  Buradayız”	  Dedirten	  
Etkenler	  



Öğre,m	  ÜyelerininYaklaşımı,	  
Düşüncelerimize,	  Bize,	  Tıp	  Eği,mine	  	  

Önem	  Vermesi	  



Okulun	  Fiziki	  Şartları	  

•  Mul,disipliner	  Laboratuvarlar	  
•  Öğrenci	  Çalışma	  Odası	  
•  Kütüphane	  



Telafi	  Laboratuvarları	  



Gönüllü	  Yaz	  Stajı	  





ÖBS’nin	  Bize	  Özel	  Düzenlenmesi	  





ASLINDA	  O	  KADAR	  ÇOK	  İYİ	  ŞEY	  VAR	  
Kİ	  	  



Nasıl	  Daha	  da	  İyi	  Olabilir?	  



Kliniğe	  Yönelik	  Veriler	  
•  Mümkün	  olduğu	  ölçüde	  klinik	  verilere	  daha	  
fazla	  yer	  verilip,	  öğrencinin	  ilgisi	  diri	  tutulabilir	  



Ders	  Programımız	  



Sabah	  Saatlerinde	  Laboratuvarlar,	  
Öğleden	  Sonra	  Ders	  





9.40’ta	  Başlayan	  Dersler	  





Programdaki	  Boşluklar	  

•  Serbest	  Çalışma	  Saatlerinin	  Programdaki	  
Yerleşimi	  Bazen	  Problem	  Oluşturuyor	  

•  Dolu	  Bir	  Program	  Olmalı,	  İşimizi	  Bi,rip	  İntörn	  
Tabiriyle	  OFF	  Yapmak	  Daha	  Verimli	  Olabilir.	  
Özellikle	  D2	  3.	  Kurulunda	  Programda	  Belirgin	  
Ölü	  Boşluklar	  Var	  





Programın	  İyi	  Yanları	  

•  Kurul	  sınavından	  önce	  olan	  serbest	  çalışma	  
günleri	  çok	  önemli	  ve	  değerli.	  Bunlar	  her	  
senenin	  programında	  var	  olmalı,	  mümkünse	  
ardrılmaya	  çalışılmalı.	  En	  az	  3	  gün	  serbest	  
çalışma	  günü	  olması	  	  iyi	  bir	  avantaj	  olabilir.	  

•  Kurul	  sınavlarının	  Pazartesi	  olması	  da	  güzel	  bir	  
durum	  



Programdaki	  Değişikliklerin,	  
Laboratuvar	  Saatlerinin	  Etkin	  Biçimde	  

ve	  Zamanında	  Bildirilmesi	  

•  Okulun	  Sitesinde,	  ÖBS’de	  Bu	  Veriler	  İçin	  Alan	  
Açılabilir	  veya	  Bildirdiğimiz	  Mail	  Adreslerine	  
Mail	  Adlabilir	  



Kurul	  Sınavlarına	  Dair,	  

•  İ,raz	  süresi	  net	  olmalı,	  48	  saat	  içinde	  
sonuçlanmalı	  i,razlar	  mesela	  

•  Sınavlar	  cidden	  geç	  okunuyor,	  bu	  sene	  ÖSYM	  
bile	  daha	  hızlıydı	  

•  Kuruldan	  sonra	  1	  gün	  boşluk	  olabilir,	  tazelenip	  
yeni	  kurula	  daha	  iyi	  başlamak	  is,yoruz	  



Çıkmış	  Sorular	  
	  

Çıkmış	  Sorular	  Masum.	  Türkiye’de	  ve	  
Dünya’da	  Tıp	  Eği,minde,	  Çıkmış	  

Sorular	  Değerli	  ve	  Öğre,ci	  



Ders	  Slaytları	  Hakkında	  

•  Veriler	  net	  olmalı,	  karanlık,	  çözünürlüğü	  
düşük,	  orada	  niye	  var	  olduğu	  anlaşılamayan	  
slaytlar	  olabiliyor	  



Ders	  Slaytları	  Hakkında	  

•  Acıbadem	  Üniversitesi	  Örneği,	  Slaytlar	  
Önceden	  Mail	  Adlabilir	  veya	  Okulun	  Sitesine	  
Koyulabilir	  

•  Textbook’lardan	  Tavsiye	  Edilen	  Okumalar	  
Söylenebilir	  





Textbook	  Okumak	  Özendirilmeli	  

•  Guyton,	  Robbins	  okumadan	  geçen	  seneler	  



PDÖ’lerin	  Sayısı	  

•  PDÖ’lerin	  sayısı	  ardrılabilir,	  zamanlaması	  ve	  
kurulla	  ilgisi	  düzenlenebilir	  



Genel	  Bakış	  

•  Ders	  programının,	  yapılanların	  amacı	  
öğrencilere	  hekimliği	  benimsetmek	  olmalı.	  
Okumaya,	  hekimlik	  kimliğine,	  öğrenmeye	  
teşvik	  edecek,	  öğrenciye	  moral	  ve	  güç	  katacak	  
adımlar	  adlmalı	  



TEŞEKKÜR	  

	  	  	  	  Sözle,	  slaytla	  bunu	  yapmak	  anlamsız	  ve	  yavan,	  
bunun	  farkındayız.	  Kendi	  çocuklarına,	  
ailelerine	  vereceği	  en	  değerli	  zamanlardan,	  
hayatlarından	  dahi	  fedakarlık	  yapan;	  eği,me,	  
hekimliğe	  ve	  bu	  ülkeye	  gönül	  vermiş	  insanlar	  
saygıya,	  	  sevgiye	  ve	  öneme	  fazlasıyla	  değer.	  
Bizim	  için	  kutsal	  insanlarsınız.	  


