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SUNUŞ 
 

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği tarafından iki yılda bir 
düzenlenen ve tıp eğitimi alanındaki temel konularda ülkemizde ve 
dünyada yaşanan gelişmelerin ele alındığı, deneyimlerin ve 
araştırmaların paylaşıldığı sempozyumumuz bu yıl 5-7 Mayıs 2011 
tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi evsahipliğinde 
Antalya’da gerçekleştirilecektir. Bu yılki sempozyumumuzun ana 
temaları topluma dayalı tıp eğitimi ve eğitim araştırmaları olarak 
belirlenmiştir. Ülkemizde yaşanan türlü olumsuzluklara karşın bu 
toplantı, tıp eğitiminin niteliğini geliştirmek yönündeki çabamızda, 
her iki alandaki sorunlarımızı tartışmak ve ortak aklımızla çözümler 
üretmek için önemli bir fırsat olacaktır.  

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği ve Akdeniz Üniversitesi Tıp 
Fakültesi adına, Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları 
Sempozyumu’nun katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyor, saygılar 
sunuyoruz.  

 
Sempozyum Düzenleme Kurulu adına 

Sempozyum Eşbaşkanları 
Prof.Dr. Gökhan Erpek                                  Prof.Dr. Oktay Dinç 
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15.30-16.30 Grup çalışması sonuçlarının sunumu Oturum Başkanı: 
Tacettin İnandı 

16.30-17.00 Kapanış 
Konuşmacılar: 
Gökhan Erpek 
Oktay Dinç 
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09.00-17.00 Kurs: Niteliksel Araştırmalarda Odak Grup Tekniği Yaprak Civelek 
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Topluma Dayalı Tıp Eğitimi 

Şevkat Bahar-Özvarış1 

 
Giriş 

Sağlığı fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak 
gören Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 21. yüzyılda “Herkes İçin Sağlık” 
hedefine uygun ulusal tıp eğitimi politikaları belirlenmesi gerekliliğini 
vurgulamaktadır. DSÖ üye ülkelere bu kapsamda, sağlık ve eğitim 
sektörlerinin yakın işbirliği yapmasını, sağlık meslek birlikleriyle işbirliği 
yapılarak hizmet içi eğitim programlarının yürütülmesini ve tıp 
eğitiminin her aşamasında sağlık hizmeti veren tüm kuruluşların 
kullanılmasını önermektedir (1, 2).  
 Dünya Hekimler Birliği de tıp eğitiminin amacını, “hasta ve 
toplum için kaliteli koruyucu ve tedavi edici hizmet vermeyi sağlayan 
bilgi, beceri, değerler ve davranış biçimlerinde “yetenekli ve yeterli” 
olan hekimleri yetiştirmek” şeklinde belirtmektedir (3).  
 Tıp eğitimi konusunda en önemli belgelerden biri olarak 1988 
yılında yayınlanan “Edinburg Bildirgesi”, tıp eğitiminin amacının, “tüm 
insanların sağlık düzeylerini yükseltecek hekimler yetiştirmek” 
olduğunu belirtmiştir. Edinburg’da 1993 yılında toplanan Dünya Tıp 
Eğitimi Zirvesi’nde tıp eğitimi için 22 reform önerisi içinde, “varolan 
sağlık sistemine uygun olmayan ve ulusal gereksinimleri karşılamayan 
tıp eğitiminin başarılı sayılamayacağı” belirtilmiştir. Buna ek olarak 
önerilerde, “tıp eğitiminin toplumun yaygın hastalık örüntüsünü temsil 
etmeyen ve üçüncü basamak sağlık hizmeti işlevinin ön planda olduğu 
hastanelere bağımlı olmaktan çıkarılması, öğrencilerin toplumun sağlık 
sorunlarını ve yaşayan sağlık sistemini daha yakından inceleyip 
değerlendirebilecekleri mekânlarda, yani gerçek koşullarda eğitim 
görmelerinin” gerekliliği vurgulanmıştır (4).  
 Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm tıp fakülteleri mezunları 
için yeterlikleri belirleyen Amerikan Hekimler Birliği’nin (American 
Medical Association) bir komitesi olan Tıp Eğitimi Mezunları Lisans 
Kurulu’nun (Licence Committee of Graduate Medical Education) 

                                                            

1 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tıp Eğitimi 
ve Bilişimi Anabilim Dalı sevkato@hacettepe.edu.tr 
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altında işlev gören Tıp Eğitimi Mezunları Akreditasyon Kurulu 
(Acreditation Committee of Graduate Medical Education-ACGME), tıp 
fakültesi mezunları için altı adet “öğrenme çıktısı” (learning outcome) 
tanımlamıştır. Bu çıktılardan biri de “sisteme-dayalı uygulama” 
(system-based practice) dır. Burada belirtilen hedef, tıp fakültesinden 
mezun olan bir hekimin, sağlık sistemi içinde yer alan kuruluşlarda, 
diğer çalışanlarla birlikte, kaliteli sağlık hizmeti sunma ve kaynakları 
etkili kullanma konusunda gereken bilgi ve beceriyi kazanmış olmasıdır 
(5). 
 Ayrıca; tıp eğitimi için 1999’da kurulan Uluslararası Tıp Eğitimi 
Enstitüsü’nün (IIME) Çekirdek Komitesi de “Global Minimum Essential 
Requirements in Medical Education” dokümanında, tüm dünyada 
ülkelerin tıp fakültelerinden mezun olacak hekimler için “en az 
öğrenme çıktıları” ana başlıkları altında şunları belirtmiştir (6):  
 Tıp fakültesinden mezun olanlar: 

• Profesyonel değerler, tutumlar, davranış ve etik 
• Tıp bilgisi 
• İletişim becerileri 
• Klinik beceriler 
• Toplum sağlığı ve sağlık sistemleri 
• Bilginin yönetilmesi 
• Kritik düşünme ve araştırma alanlarında gerekli bilgi, 

beceri ve tutumu kazanmış olmalıdır. 
 Bu makalenin konusu itibarıyla, bunlardan biri olan “Toplum 
sağlığı ve sağlık sistemleri” başlığı altında belirtilen amaç ve öğrenim 
hedefleri şunlardan oluşmaktadır (6):  
 Tıp fakültesi mezunları, 
“bir toplumun sağlığını koruma ve geliştirmede kendi rollerini bilmeli 
ve uygun müdahalelerde bulunabilmelidir. Mezunlar, sağlık 
sistemlerinde örgütlenmenin ilkelerini ve yasal ve ekonomik durumunu 
bilmeli, sağlık hizmetleri sistemlerinin etkin ve etkili yönetimi 
konusunda temel bilgilere sahip olmalıdır” (6) . 
 Tıp fakültesi mezunları; 
• Sağlık ve hastalığın, yaşam tarzı, genetik, nüfus, çevre, sosyal, 

ekonomik, psikolojik ve kültürel belirleyicileri hakkında bilgi sahibi 
olmalı, 

• Toplum, aile ve bireylerin hastalık, kaza ve yaralanmalardan 
korunmada, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde, kendi rollerini 
bilme ve uygun müdahalelerde bulunma bilgisine sahip olmalı, 
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• Uluslararası sağlık düzeyi, sosyal açıdan önemli kronik 
hastalıklarda mortalite ve morbidite konusunda dünyadaki 
eğilimler, göçün ve ticaretin etkisi, sağlıkta çevresel faktörler ve 
uluslararası sağlık örgütlerinin rolü hakkında bilgi sahibi olmalı, 

• Toplum, aile ve bireylere sağlık hizmeti sunmada diğer sağlık 
çalışanları ve sağlıkla ilgili diğer çalışanların sorumluluk ve rollerini 
kabul etmeli, 

• Sağlığı geliştirme müdahalelerinde kollektif sorumluluk için, sağlık 
profesyonelleri, diğer toplum çalışanları ve sektörler arası işbirliğini 
içeren multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu anlamalı,  

• Politikalar, örgütlenme, finansman, sağlık bakım harcamaları ve 
sağlık hizmetleri sunumunda etkili yönetimin ilkelerini içeren sağlık 
sistemlerinin temellerini kavramalı, 

• Sağlıkta eşitlik, etkinlik ve kaliteyi belirleyen mekanizmaları 
kavramalı, 

• Sağlıkta karar verme sürecinde epidemiyoloji, demografi, ulusal, 
bölgesel ve yerel surveyans verilerini kullanmalı, 

• Sağlık konularında ihtiyaç olduğunda liderliği kabul etmede 
gönüllü olmalıdır. 

 Dünyada tıp eğitiminin değişen koşullara ve gereksinimlere 
paralel olarak geliştirilmesi gerekliliği 1980’lerde belirginleşmeye 
başlamıştır. Bu gelişmeleri izleyerek ilk kez Kanada’da McMaster 
Üniversitesi’nde tıp eğitiminde reform niteliğinde gelişmeler olmuş ve 
kısa zamanda dünyanın çeşitli bölgelerinde yankı uyandırmıştır.  
 Son yıllarda giderek artan tıp eğitimi reformu tartışmalarında, 
eğitim stratejilerinde ve yöntemlerinde; probleme dayalı eğitim, 
topluma dayalı eğitim, aktif eğitim, öğrenci merkezli eğitim, yeterliğe 
dayalı eğitim gibi yaklaşımlar önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
yaklaşımlardan biri olan “topluma dayalı tıp eğitimi”,  yukarıda da 
belirtildiği gibi, belirli bir coğrafi bölgede hizmet veren bir tıp 
fakültesinin, o coğrafi bölgedeki tüm sağlık kuruluşlarından 
yararlanarak eğitimini sürdürmesidir.  
 Bugün Hollanda’da Maastricht Tıp Fakültesi ve İsveç’te 
Linköping Tıp Fakültesi’ndeki eğitim, topluma dayalıdır. Hollanda’da 
temel tıp eğitimi 6 yıldır, bunun 1,5 yılı intörnlük için ayrılmıştır. 
Maastricht Tıp Fakültesi’nde de eğitim, öğrencinin aktif katılımını 
hedeflemekte ve problem çözmeye dayandırılmaktadır. Beceri 
laboratuvarı kullanılarak tüm tıbbi uygulamalar, hastadan önce 
manken üzerinde öğrenilmektedir. Ayrıca simülasyon hastaları 
öğrencilerin hasta-hekim ilişkilerini öğrenmeleri amacıyla 
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kullanılmaktadır. Maastricht Tıp Fakültesi’nde eğitimin her aşaması 
topluma dayalı modele göre planlanmıştır ve öğrenciler çok erken 
dönemden itibaren hasta ve toplumla iç içedir (3). Halen, merkezi 
Maastricht Kentinde bulunan, “topluma dayalı tıp eğitimi veren 
fakülteler ağı” (Network of Community Oriented Educational 
Institutions for Health Sciences) topluma dayalı, aynı zamanda da 
probleme dayalı tıp eğitimi veren tıp fakültelerinin bir araya gelerek 
oluşturdukları bir yapı bulunmaktadır. 
 Tıp eğitiminde uygun yöntemlerin kullanılması tartışılırken, 
topluma dayalı tıp eğitimi bu konuya önemli katkı sağlamaktadır. 
Çünkü, tıp fakültelerinden mezun olanlar okulda kazandıkları 
becerilerini üçüncü basamak bir hastaneden çok, toplumda 
kullanacaklardır. Ne yazık ki, pratikte tıp eğitimi üçüncü basamak 
hastanelerde, tedavi edici hizmetler ve hasta bakımı ile ilgili 
olmaktadır. Oysa, biliyoruz ki öğrencilerin hastanelerde gördükleri 
vakalar, asıl toplum içinde olan vakalar değil, buzdağının üzerinde 
kalanlardır. 
 Genellikle topluma dayalı eğitim (community-based education) 
ile topluma yönelik tıp eğitimi (community-oriented education) 
birbiriyle karıştırılmaktadır. İkisi birbirine çok benzer olsa da aynı şey 
değildir. 
 Topluma Yönelik Eğitim (TYE), sağlık personelinin, 
toplumdaki grup/bireylere odaklanılarak ve toplumun ihtiyaç duyduğu 
sağlık sorunları dikkate alınarak eğitilmesidir (7). 
 Topluma Dayalı Eğitim (TDE) ise tıp eğitiminde, toplumun 
ihtiyaçlarıyla bağlantılı kazanımların elde edilmesi anlamına gelir ve 
böylece de topluma yönelik bir eğitim programının uygulanmasının bir 
yolu olarak işlev görür. Ancak, öğrenme etkinlikleri, öğrenme çevresi 
olarak sadece öğrenciler değil, eğiticiler, toplum bireyleri, sektör 
temsilcilerinin hepsinin eğitim deneyimlerine aktif olarak katıldığı, 
“toplumdan en geniş şekilde yararlanılması” yaklaşımını içerir (7). 
 Topluma dayalı tıp eğitimi ile topluma yönelik eğitim 
arasındaki fark çok açık değildir. Bu nedenle ayırım için şunlar 
belirleyici olmaktadır: Topluma yönelik eğitim, tıp fakültesinin eğitim 
amaçlarının o toplumun sağlık ihtiyaçlarıyla olan ilişkisini belirtir. Bu 
amaçlar müfredata yansıtılır. Bunun anlamı; öğrenciler toplumun 
öncelikli sağlık sorunlarıyla doğrudan ilintili konularda eğitilir. Topluma 
dayalı eğitimde ise öğrenme etkinlikleri özellikle toplumun içinde 
düzenlenir. Bu ortamlarda ele alınan etkinlikler, toplumun sağlık 
ihtiyaçlarıyla ilişkili ve onlara uygun olabilir de olmayabilir de.  
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 Sağlık profesyonellerini eğiten kurumların topluma dayalı 
eğitim yapmasının birçok önemli gerekçesi var. Bunlar: 

• TDE, daha sonra profesyonel hayatlarında karşılaşacakları 
benzer durumlar için öğrenme olanakları sağlaması ve 
öğrencilerin yeni kazandıkları bilgiyi kullanmaları için olanak 
sağlaması açısından probleme dayalı öğrenme (PDÖ) ile 
sağlanan kazanımların aynısını sağlar. 

• TDE programları ile, bir yandan öğrenci toplum içinde 
öğrenmeye başlarken, bir yandan da o toplumda sağlık 
hizmetlerinin sunumuna katkıda bulunulmuş olur. 

• TDE, öğrencilerin liderlik, ekip çalışması, toplumla etkileşim 
becerileri gibi asla başka bir yerde öğrenemeyecekleri 
yeterlikleri kazanmalarını sağlar. 

• TDE, öğrencilerin birinci basamak sağlık kuruluşları gibi farklı 
kuruluşlardaki sağlık personeli ile çalışmasına ve onlardan 
öğrenmesine olanak sağlar. 

• TDE, politik, finansman ve etik gibi birçok alanda okulun 
güçlenmesine yardım edebilir. 

• TDE, toplumda devamlı olarak değişen sağlık öncelikleri 
arasından yüksek öncelikli sağlık sorunlarının belirlenip eğitim 
için kullanılması yoluyla müfredatın güncelliğini korumasını 
sağlar. Böylece, müfredat toplumun değişen ihtiyaçlarına 
cevap verebilir. 

• TDE, üniversite, toplum ve devlet yönetimi arasında işbirliği 
konusunda fırsatlar sağlar.  

• TDE, hizmet verilmeyen/az hizmet verilen alanlarda ve 
özellikle kırsal alanda çalışabilecek gönüllü doktorlarının 
yetiştirilmesi ile hizmet sunumundaki eşitsizlik sorununun 
çözümüne katkıda bulunabilir. 

Topluma Dayalı Eğitim Programlarının Sınıflandırılması 
Topluma Dayalı Eğitim sınıflaması konusunda literatürde yer 

alan ilk girişimler, TDE müfredatı ile geleneksel yaklaşımları (örneğin 
toplum hekimliği ve aile sağlığı bölümleri) ayrı tutmaya çalışmıştır. Bu 
nedenle, daha önceki TDE tanımları, “öğrenme etkinliklerinin baştan 
sona, en geniş anlamda toplumdan yararlanma” olduğu şeklindedir. 
Daha sonraki tanımlamalar ise “toplum içinde yürütülen kısa ve izole 
bir eğitim etkinliği” şeklindedir (7). Ancak bazı yazarlar, tıp eğitiminde 
“geleneksel model” ve “deneysel topluma dayalı model” şeklinde iki 
farklı model tanımlamıştır. Daha sonraki tanımlamalarda topluma 
dayalı eğitim; öğrenme için tüm sosyal çevreden yararlanma, 



tümevarımın kullanılmasıyla, derinlemesine öğrenme yaklaşımıyla 
karakterize edilmiştir (7). 
 TDE programlarını sınıflama konusunda, her okulun kendine 
özgü TDE yaklaşımına sahip olması, farklı kuruluşlar için tanımların 
farklı anlamlar taşıması, farklı okulların “topluma yönelik olma”, 
“topluma dayalı deneyim”, hatta “toplum” gibi temel kavramlar 
konusunda bile farklı yorumlara sahip olması, topluma yönelik 
yaklaşımlar bazı okulların geleneksel olarak amaçlarında yer aldığı 
halde, gerçekte bunu uygulamamaları gibi konular nedeniyle 
günümüzde TDE konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapmak 
oldukça güçtür. Bununla birlikte, son dönemde yapılan bir 
değerlendirmede TDE programları üç temel kategoriye ayrılarak 
incelenmiştir (7). Bunlar: 

1. Temel olarak hizmete yönelik (service-oriented) olan tıp 
eğitimi programları  

2. Araştırmaya yönelik (research-oriented) olan tıp eğitimi 
programları 

3. Eğitime odaklı (training-focused) tıp eğitimi programları 
 Toplumda öğrenciler tarafından yapılan etkinliklerin niteliği 
temelinde, öğretim üyelerinin de programa katılması düzeyini dikkate 
alarak bu sınıflama altı alt kategoriye ayrılmaktadır (Şekil 1). 
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Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Programlarının Alt Grupları 
 1. Hizmete yönelik programlar: Bu programlar, öğrenci ve 
sağlık personeliyle birlikte topluma hizmet sunma üzerine odaklanır. 
Hizmetler, birinci basamak sağlık kuruluşlarında sınırlı bir tedavi edici 
hizmetten, toplumu harekete geçirmeyle toplum kalkınma 
programlarına katılmaya kadar genişleyen bir yelpaze gösterir. 
Programların çoğunda, hizmetler, temel ihtiyaçların ve kaynakların 
değerlendirilmesi üzerine temellendirilir. Bu kategorideki programların 
neredeyse tamamı gelişmekte olan ülkelerde yürütülmektedir (7). 
 2. Araştırmaya yönelik programlar: Bu sınıflamada, 
öğrenciler ve sağlık personeli, temel olarak toplum sağlığı sorunlarının 
tanımlanması amacıyla araştırma ve ilgili çalışmalara katılırlar. 
Araştırmalar, karar verme ve sorun saptama (örn. sağlık hizmetleri 
sunumundaki problemler) konusunda bilgi sağlamayı ve vermeyi 
amaçlar. Bu programların çoğu gelişmiş ülkelerde yürütülür (7). 
 3. Eğitime odaklı programlar: Bu programlar öğrencileri 
toplum içinde eğitme (eğitimi birinci basamak kuruluşlarda yapma, 
toplumda veya bir çalışma ortamında yapma) üzerine odaklanmıştır. 
Bu tür programların ana uğraşısı, hizmet verilmeyen/az hizmet verilen 
bölgelerde çalışacak hekimleri yetiştirmektir. Bu programlar hem 
gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde bulunabilir (7). 
 TDE’nin bu üç kategorisinin her biri, ikişer alt kategoriye 
ayrılarak altı alt kategori oluşturur (7). Aşağıda bu 6 kategori 
örneklerle tanımlanmıştır: 
 Hizmete yönelik programlar,  Sağlık Müdahale Programları 
ve Toplum Kalkınma Programları  olarak ikiye ayrılır. 
a. Sağlık Müdahale Programları: Bu programlarda temel olarak sağlık 
eğitimi, temiz su sağlama ve çevre sağlığı hizmetleri gibi toplum 
düzeyinde koruyucu hizmetler ve kırsal alanda sağlık merkezlerinde 
tedavi edici hizmetleri de içerecek şekilde sağlık hizmeti verme üzerine 
odaklanılır.  
b. Toplum Kalkınma Programları: Daha önce de belirtildiği gibi TDE’nin 
hizmete yönelik programları sadece sağlık müdahale programlarını 
değil, aynı zamanda toplum kalkınma programlarını da kapsar. Bu TDE 
alt kategorisinde, bir program en az bir üniversite düzeyinde organize 
edilmiş olmalıdır. Toplum kalkınma programı zaman alır ve kapsamlı 
bir izleme gerektirir. Bu nedenle, müfredattaki öğrenme etkinlikleri, 
öğrenci eğitiminin erken dönemindeki yıllarda başlamalı, hem 
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üniversite, hem öğrenciler, hem de toplumun aktif katılımı ile belli bir 
süre ve süreklilik içinde olmalıdır. Etkinlikler için ayrılan zaman ile, 
diğer akademik etkinliklerle ilgili zaman uygun olmalıdır. Bu 
programlar için çalışma yeri olarak iyi tanımlanmış bir toplum olmalı ve 
o toplum en az üç yıl izlenmelidir.  
 Araştırmaya yönelik programlar, Topluma Dayalı 
Programlar ve Sağlık Hizmetlerine Dayalı Programlar olarak iki alt 
gruba ayrılır.  
Bu iki alt kategoriyi ayıran tek özellik araştırma yeridir. TDE’de 
araştırmaya yönelik programlarda yukarıda sözü edilen iki alt 
kategoride bu yerlerdeki araştırmayı öğrenciler yürütürler. Öğrenciler, 
tanımlanmış bir toplumda veya bölgede yerel olarak önemli bir sağlık 
sorununu veya sağlık hizmetlerinin sunumundaki problemleri 
tanımlamak için veri toplarlar. Bu tür programların çoğu, görece 
müfredatın daha geç bir döneminde sağlanır. Bunlar “tek temaslı” 
programlar (one-shot program)  olabilir veya öğrenciler değişimi 
ölçmek için farklı zamanlarda o topluma veya bölgeye yeniden 
gidebilirler. İnceledikleri programlarda, harcanan zaman tüm 
müfredatın %15’ini geçmemektedir. Toplumun aktif katılımı zorunlu 
değildir. Üniversitenin rolü çok geniş anlamda teknik iken, öğrencilerin 
ana görevi veri toplamak ve gözlem yapmak ile sınırlıdır.  
 Eğitime odaklı programlar ise; Temel Sağlık Hizmetlerine 
Yönelik Programlar ve Toplumu Tanıma Programları olarak ikiye ayrılır. 
a. Temel Sağlık Hizmetlerine Yönelik Programlar: Bunlar temel olarak 
öğrencinin klinik eğitiminin birinci basamak kuruluşlarda yapılması 
içindir. TDE müfredatlarında etkinliklerin %50’si kadarını bu tür 
çalışmalar oluşturur. Birinci basamağa yönelik programlarda, 
öğrencilerin ve üniversite personelinin hizmet vermesi, programlar 
tarafından kullanılan sağlık kuruluşlarının geliştirilmesini sağlayabilir.  
b. Toplumu Tanıma Programları: Bu yaklaşımda bir toplumla temas 
konusunda ayrılan zaman genellikle diğer yaklaşımlara göre en alt 
düzeydedir. Öğrenciler çoğunlukla gözlemci veya sınırlı bir süre içinde 
veri toplamaya katılır (örn. toplumda her gün veya gün aşırı gidip kan 
basıncı ölçme gibi). Bu tür çalışmalar, öğrencinin eğitimi için daha çok 
üniversiteye çok yakın yerler, toplum veya birinci basamak 
kuruluşlarda yapılır. Bu tür eğitimlerde toplumda geçirilen zaman çok 
sınırlı olduğu için “toplum ziyareti” olarak adlandırılabilir.  
 Sonuç olarak, topluma dayalı eğitim (TDE) için halen tek bir 
(üniter) kavram bulunmamaktadır. Topluma dayalı tıp eğitimi ile, 
öğrencilerin gelecekteki mesleki yaşamlarında çalışacakları toplumda, 
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kendi yapabileceklerini anlayabilmeleri ve bu konuda becerilerini 
geliştirebilmeleri için mezuniyet öncesi dönemde onlara bir eğitim 
ortamı ve öğrenme yaşantısı yaratılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği 
gibi, tıp fakültelerinin, öğrencilerinin ve personelinin toplum içinde 
çalışması ve topluma hizmet vermesi için çeşitli yolları mevcuttur. 
Hekim yetiştiren tıp fakülteleri ve okullar, kendi eğitim hedeflerine en 
uygun olan yaklaşımı seçerek TDE programlarını geliştirebilmek için 
çok sayıda alternatif yollara sahiptir.  
Türkiye’de topluma dayalı tıp eğitiminde durum 

1967 yılında eğitim vermeye başlayan Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi (HÜTF) Türkiye’de tıp eğitimine başlıca iki yeni kavram 
getirmiştir. Bunlardan birincisi, koruyucu hekimlik uygulamalarına 
ağırlık vererek “hekimleri toplum içinde eğitme” kavramıdır. 
İkincisi ise, Türkiye’de ilk kez uygulanmaya başlanan “entegre tıp 
eğitimi” modelidir. HÜTF, Prof. Dr. Nusret Fişek’in önderliğinde, 
kuruluşundan itibaren yaklaşık 25 yıl Etimesgut ve Çubuk Eğitim ve 
Araştırma Bölgeleri’nde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerde, hem 
mezun ettiği öğrencilerinin niteliğiyle, hem de hizmet verdiği her iki 
bölgenin bu süre içinde sağlık hizmetlerinde yarattığı olumlu 
gelişmeler ile ülkeye örnek olan “topluma dayalı tıp eğitimi” modelini 
başarıyla uygulamıştır. Türkiye’de diğer tıp fakültelerinin de uzun yıllar 
bu yaklaşımla örnek çalışmaları olmuştur.  
 Ancak, 1990’lı yıllardan başlayarak Sağlık Bakanlığı’nın 
üniversiteler ile yaptığı protokolleri değiştirmesi nedeniyle tıp 
fakülteleri eğitim ve araştırma bölgelerini eski işlevleriyle sürdüremez 
duruma gelmiştir. Bu durum tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi ve 
sonrası topluma yönelik ve topluma dayalı eğitimlerinde sorunlar 
yaratmıştır. 
 Buna ek olarak, son yıllarda “Sağlıkta Dönüşüm Programı” 
çerçevesinde birçok ilde uygulanan aile hekimliği pilot uygulamaları 
nedeniyle, halen sağlık ocaklarının bulunduğu illerde de SSK’nın Sağlık 
Bakanlığı’na devri, sağlık ocaklarında döner sermaye ve yazar kasa 
uygulamaları nedeni ile, sağlık ocağı personelinin iş yükünde değişim, 
saha çalışmalarının yapılamaz hale gelmesi, tıp fakültelerinin topluma 
yönelik ve topluma dayalı eğitim etkinliklerini yürütmesinde ciddi 
sorunlar yaratmaktadır.  
 Türk Tabipleri Birliği’nin 2008 yılı Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 
Raporu’nda, öğrenci aldığı belirlenen 49 tıp fakültesi dekanına 
gönderilen anketlerle yapılan bir değerlendirmede, 26 tıp fakültesinde 
topluma dayalı tıp eğitimi yapıldığı belirtilmektedir (8). Ancak, yukarıda 
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belirtilen TDE sınıflamasına göre bir değerlendirme yapılarak bu 
fakültelerin müfredatları ve uygulamaları ayrıntılı incelenerek hangi alt 
kategoride oldukları saptanmalıdır. 
 Tıp fakültelerinde topluma yönelik ve topluma dayalı eğitimin 
sağlanması açısından gerek mezuniyet öncesi, gerekse mezuniyet 
sonrası eğitimde laboratuvar işlevi gören “Sağlık Eğitim ve Araştırma 
Bölgeleri”nin eksikliği/yetersizliği, farklı ortamlarda pek çok kez dile 
getirilmiştir. Yönetimi tıp fakültelerince yürütülen, Sağlık Bakanlığı ve 
üniversiteler arasında uygun-kalıcı protokollere dayalı eğitim-araştırma 
bölgelerinin oluşturulması tıp eğitimi için yaşamsal öneme sahiptir. Bu 
sağlanamadığı takdirde, Sağlık Bakanlığı-Tıp Fakültesi arasında 
yapılacak bir protokolle, toplum hekimliği uygulama eğitimlerinin 
yapılabileceği, yönetimi fakülte elemanlarınca yürütülen (Grup 
başkanlığı, Sağlık Ocağı-AÇSAP Merkezinde sorumlu hekimlik gibi) 
birinci basamak eğitim birimleri de oluşturulabilir. 
 Son yıllarda önemi giderek anlaşılan bir konu da tıp 
fakültelerinin ülkenin ihtiyacına uygun hekim yetiştirme görev ve 
sorumlulukları ve Sağlık Bakanlığı’nın da ülkede istihdam edilecek olan 
bu hekimlerin eğitimi ile ilgili konuları destekleme-yön vermedeki 
sorumluluğudur. Esasen konunun yakın bir iletişim ve işbirliği ile ele 
alınması çözüme büyük katkı sağlayacaktır. 
 Tıp eğitimiyle ilgili yapılan araştırma sonuçları ve çalışmalar, 
Türkiye’de tıp eğitiminde öğrenci sayısının fazlalığı, fizik alt yapı, insan 
gücü, teknik donanımda nitelik ve nicelik sorunlarının olduğuna işaret 
etmektedir. Yüksek Öğretim Kurulu bünyesinde Tıp-Sağlık Bilimleri 
Eğitim Konseyi gibi tüm eğitim birimlerinin katılımı ile oluşturulan bir 
mekanizmanın varlığı konu açısından önemlidir. Bu konseyin, geniş 
bakış açısı ile ilgili diğer sektörlerle de işbirliği yaparak, topluma dayalı 
tıp eğitimi de dâhil, tıp eğitimini her yönü ile, bugüne dek saptanan 
engelleri ve sorunları da değerlendirecek şekilde ele alması ve çözüme 
yönelik uygulamalara geçmesi mümkündür. Türkiye’de Tıp Dekanları 
Konseyi’ne bağlı olarak ulusal bir yapı olarak 2007 yılında “Ulusal Tıp 
Eğitimi Akreditasyon Kurulu”nun (UTEAK) kurulması da gelecek için 
ümit vericidir. UTEAK’ın ana amacı; tıp fakültelerinde verilen eğitim ve 
öğretiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için tıp fakültelerine yol 
göstermek, gelişimlerini desteklemek, işleyişini ve sürekliliğini izlemek, 
tıp eğitiminin ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda 
yapılabilmesini sağlamak, böylece ülkenin ihtiyacına uygun, daha iyi 
eğitilmiş hekimler yetiştirilerek toplumun sağlık düzeyinin 
yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.  
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Nilüfer Belediyesi – Uludağ Üniversitesi İşbirliği:  
Topluma Yönelik Sağlık Hizmetine Bir Örnek 

Mustafa Bozbey, İnş. Yük. Müh. 
Nilüfer Belediye Başkanı 

 
 Tıp fakültelerinin amacı, birinci basamakta çalışacak pratisyen 
hekim yetiştirmektir. Bu amaçla geçmişte kurulan “eğitim, araştırma 
ve uygulama bölgeleri”nin hekim adaylarına kazandırdıkları 
yadsınamaz. Ancak yaşanılan süreçte, Sağlık Bakanlığı ile birlikte 
çalışma olanağı çeşitli yönetsel nedenlerle ortadan kalkmış ve bu 
bölgelerin işlerliği kalmamıştır. İşte bu ortamda, Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, Tıp Fakültesi 
son sınıf öğrencileri ve Halk Sağlığı araştırma görevlileri için yeni bir 
“bölge” arayışı içindeyken, halkına nitelikli, ücretsiz sağlık hizmeti 
sunmayı amaçlayan Belediyemiz ile buluştu. Tıp Fakültesi öğrencilerine 
ve araştırma görevlilerine eğitim, araştırma ve uygulama olanağı 
sağlarken aynı zamanda Nilüfer halkına nitelikli birinci basamak sağlık 
hizmeti sunmayı amaçlayan “Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi” 
ile ilgili protokol 30 Ekim 2001 tarihinde imzalanmıştır.  
 Bu protokole göre, daha çok sosyoekonomik düzeyi düşük 
olan mahallelerde olmak üzere Sağlık Birimleri kurulmuştur. 13 
Haziran 2008 tarihinde çeşitli nedenlerle hizmet sunumu aynı kalmak 
koşuluyla yönetsel değişiklik yapılmış ve Belediye – Üniversite ortaklığı 
saklı kalmak koşuluyla yönetim, kurulan “Halk Sağlığı Eğitim, 
Araştırma ve Uygulama Merkezi”ne devredilmiştir.  
Bursa’da Ekim 2009’da aile hekimliği sistemine geçilmesi ve Nilüfer 
Belediyesi’nin sağlık hizmeti sunulan bazı binalarının “aile hekimliği 
merkezi” yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne devretmesi nedeniyle 
02 Ekim 2009 tarihinde yeni bir protokolle sağlık hizmeti sunulan birim 
sayısı 3’e düşürülmüştür.  
 Birimlere bağlı mahallelerin dağılımı şöyledir:  

1. Fethiye Sağlık Birimi 
         1.1. Fethiye Mahallesi 

   1.2. Işıktepe Mahallesi 
      2. Ahmet Yesevi Sağlık Birimi 
          2.1 Ahmet Yesevi Mahallesi 
          2.2 Balat Mahallesi 
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          2.3 Özlüce Mahallesi 
      3. Kültür Sağlık Birimi 

       3.1 Üçevler Mahallesi 
       3.2 Ürünlü Mahallesi 
       3.3 Çamlıca Mahallesi 

          3.4 Alaaddinbey Mahallesi 
          3.5 Demirci Mahallesi 
 
Sağlık Birimlerinde, aşağıda başlıkları verilen birinci basamak sağlık 
hizmetleri sunulmaktadır: 

1. Ana-Çocuk Sağlığı Hizmetleri: Gebe kadınlar gebelikleri 
sırasında en az 6 kez evlerinde izlenerek, sağlıklı bir doğum için gerekli 
önlemler alınmakta, yeterli bir lohusalık bakımı, 0-6 yaş çocukların 
düzenli izlenmesi, fizik gelişmelerinin ve yeterli bağışıklamalarının 
takibi sağlanmaktadır.  

2. Aile Planlaması Hizmetleri: 15-49 yaş evli kadınlar 6 aylık 
dönemlerle evlerinde izlenerek, kendilerine aile planlaması 
danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmet tüm birimlere başvuran 
kişilere de sunulmakta, ayrıca birimlerde isteyenlere ücretsiz olarak 
kondom verilmektedir. 15 Ağustos 2003 tarihinde Fethiye Sağlık 
Biriminde açılan Aile Planlaması Birimi’nde ise bu hizmetlerin yanı sıra, 
yine ücretsiz olarak, rahim içi araç uygulanmaktadır.  

3. Sağlık Eğitimi: Gerek toplu, gerek bireysel olarak önemli 
sağlık konularında uzman kişiler tarafından halka sağlık eğitimi 
sunulmaktadır. Ayrıca sağlık personeline yönelik sürekli tıp eğitimi 
etkinlikleri düzenlenmektedir. 

4. Çevre Sağlığı Hizmetleri: Bakteriyolojik ve kimyasal su 
analizleri ile suda serbest klor ölçümü yapılmaktadır.  

5. Poliklinik Hizmetleri (Hasta Bakımı): Birimlerin 
polikliniklerinde hizmet veren hekimler tarafından sunulmaktadır. 
Hekimler her başvuran hastayı muayene etmekte,  gerek duyduklarını 
bir üst basamağa yönlendirmektedirler. 

6. İlk ve Acil Yardım Hizmetleri: Birimlerde ilk ve acil yardım 
hizmetleri hekimler tarafından verilmekte ve gerektiğinde hasta nakil 
araçlarıyla hasta sevki gerçekleştirilmektedir. Ev, okul ve işyerlerinden 
gelen acil yardım isteği de birim hekimlerince karşılanmaktadır. 

7. Laboratuvar Hizmetleri: Birimlerde kurulan 
laboratuvarlarda, birinci basamakta hekimlerin tanı koymak için 
gereksinim duyduğu tetkiklerin tümü yapılmaktadır.  
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8. Ücretsiz İlaç Dağıtımı Hizmetleri:  Birimlerde, çeşitli yollarla 
sağlanan ve dikkatli bir şekilde sınıflandırılan ilaçlar, satın alma gücü 
olmayanlara, hekimlerin denetiminde, ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. 

9. İstatistik İşleri: Birimler, geliştirilen ortak formlarla 
gereksinim duyulan verileri toplamakta, toplanan veriler aylık ve yıllık 
olarak raporlanmaktadır.  

10. Yaşlıların ve Diğer Risk Gruplarının İzlenmesi: Bölgede 
farklı bir uygulama ile 65 yaş ve üzerindeki herkes, altı ayda bir ev 
ziyaretleri ile ebeler tarafından izlenmektedir. Bu izlemlerde kişilerin 
kan basınçları ölçülmekte, kan şekerlerine bakılmakta ve sağlıkları 
sorgulanmaktadır. Gerek görülenler hekim ile buluşturularak 
muayeneleri yapılmaktadır. Kronik hastalığı olanlar, engelliler, 
özürlüler vb. risk grupları da ev ziyaretleri ile izlenmektedir.  

Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, birimlerde sunulan tüm 
hizmetlere aktif olarak katılmaktadırlar. Yapılan ev ziyaretleri, poliklinik 
ve laboratuvar hizmetleri onların toplumu tanıma ve birinci basamakta 
karşılaşacakları hastalıklara yaklaşıma yönelik eğitimde en yararlı 
uygulama olmaktadır. Hazırladıkları hasta-aile raporlarıyla hastaları 
aileleri ve toplum içindeki konumlarıyla değerlendirmekte ve kişinin 
toplumla bir bütün olarak, hastalığının altta yatan biyopsikososyal 
nedenlerini irdelemektedirler. Hazırladıkları çalışma raporları hizmet 
verdikleri toplumun genel yapısını ve özelliklerini tanımalarına yardımcı 
olmakta, köy raporları ise coğrafik yapının ve sosyoekonomik durumun 
halkın sağlığına nasıl etki ettiğini irdelemektedir. Halk Sağlığı araştırma 
görevlileri ise birimlerde hekim olarak çalışmakta, hem yönetici hem 
de hizmet sunucu olarak poliklinik hizmetlerine ve toplum eğitimlerine 
katılmaktadırlar. Toplumun önemli sağlık sorunlarının çözümlenmesine 
yönelik araştırmalar yapmaktadırlar.  
 Geçilen aile hekimliği sistemi ile poliklinik sayılarında düşme 
olsa da ebelerimizin yaptığı ev ziyaretlerinde herhangi bir aksama 
olmamıştır. Halkımızın koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlandıran, 
aynı zamanda Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri ve araştırma görevlileri 
için toplum içinde eğitim olanağı sunan işbirliğimiz sürmektedir.  
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Eğitim Araştırmaları, Tipleri, Planlama, Uygulama ve 
Yayın Süreçleri 

 
Doç. Dr. Hatice Şahin 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 
hatice.sahin@ege.edu.tr 

 
Eğitim araştırmaları “öğrenme, öğretme, eğitici eğitimi ve sınıf 

dinamikleri” başta olmak üzere eğitimle ilgili konuların değerlendirildiği 
bir süreci ifade etmektedir. Aynı zamanda psikoloji, sosyoloji, 
antropoloji ve felsefenin eğitim disiplini ile birlikte çalışmasını 
gerektiren multidisipliner bir alandır. Multidisipliner olması araştırma 
metodolojinin zengin olmasını sağlarken elde edilen sonuçların 
toplumda farklı kesimler tarafından yorumlanmasına olanak sağlar.  
Eğitim araştırmaları;  

• Bir sorunu çözmeye yönelik yürütülür, 
• İlk elden yeni veriler elde edilmesini veya mevcut verilerin yeni 

amaçlarla kullanımını içerir, 
• Gözlemsel deneyime veya deneyden elde edilen kanıtlara 

dayanır, 
• Doğru gözlem ve tanımlama gerektirir, 
• Tasarımı dikkatli planlanmalı ve bulguları incelikle analiz 

edilmelidir, 
• Genelleme, ilkeler ve teorilerin gelişimine katkı sağlar, 
• Benzer alanda uzmanlığa, metodolojide yetkinliğe, veri 

toplama ve analize ilişkin teknik beceriye gereksinim duyar, 
• Geçerliliği sağlanmış prosedürlerin kullanımı ile sorunlara 

objektif, yansız çözüm bulmayı amaçlar,  
• Belli bir amaca yönelik ve telaşsız bir süreçtir, araştırma 

ilerledikçe sorunlar veya sorular daha da netleşir, 
• Sorunla ilgilenen diğer kişilere iletilmek üzere dikkatle kayıt 

tutar ve raporlama yapar.  
 

Eğitim araştırmaları araştırma sorusunun oluşturulması, öğrenme 
ve öğretme ile ilgili sistematik bilginin elde edildiği bilimsel metodu 
temel alır. Eğitim araştırmalarında; nicel ve nitel veriler amaca uygun 
olarak toplanmaktadır. Buna göre araştırma tasarımları 
tanımlanmaktadır.  
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Eğitim araştırmalarının planlanması ve uygulanması sırasında bazı 
sorunlarla karşılaşılmaktadır.  Sorunları teknik sorunlar ve teorik alanla 
ilişkili sorunlar olarak iki alanda incelemek mümkündür. Örneklem 
büyüklüğü teknik sorunların başında gelmektedir. Küçük örneklem 
grubu ile yapılan çalışmaların istatistiksel güç azalır, sonuçların 
genellenmesinde ve araştırmanın yayınlanması aşamasında sorunlar 
yaşanmaktadır. Eğitim araştırmalarında metodoloji sınırlılıklarından biri 
de gerçek kontrol grubunun oluşturulamamasıdır. Karşılaştırma 
yapmadaki sıkıntılar sonuçların topluma yönelik yorumunu da 
güçleştirmektedir. Eğitim araştırmalarında randomizasyon etik 
gerekçelerle uygulanamamaktadır. Yayın aşamasında araştırma 
metodolojisinin iyi anlatılmaması benzer araştırmaların tekrar 
yapılmasını ve bulguların karşılaştırılabilir olmasını engellemektedir. 
Dergi editörlerinin araştırma raporlarının sunumu ile ilgili getirdikleri 
kurallar bu sorunun giderilmesine yardımcı olmaktadır. Elde edilen 
sonuçların toplumsal düzeyde kullanımının sınırlı olması eğitim 
araştırmalarındaki teknik sorunlardan bir diğeridir. Eğitim 
araştırmalarının teorik sorunları ise araştırma alanına ilişkin literatür 
eksikliği, araştırma sorusunun oluşturulmaması, ekonomik kaynakların 
sınırlı olması ve araştırmacılar için araştırma eğitiminin olmaması 
olarak özetlenebilir.  

Eğitim alanında iyileştirme ve yenilikler için eğitim araştırmaları 
vazgeçilmezdir. Topluma dönen sonuçlar elde edilecek eğitim 
araştırmaları için teorisinin baştan oluşturulması, planlamanın buna 
göre yapılması gereklidir. Bu arada konu alanına hâkim, araştırma 
planlama konusunda bilgi ve becerisi olan araştırmacıların varlığı da 
göz ardı edilmemelidir.  
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3-4-5 
Öğrencileri Tarafından “Aile İzlem Çalışması”nın 

Değerlendirilmesi 
 

Mehmet Birinci*, Öznur Canbolat*, M. Ali Can*, K. Reşat 
Demir*, Burak Karakök*, Deniz Çalışkan**, Meral 

Demirören***, Atilla H. Elhan**** 
* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4 öğrencisi 
**  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. 

*** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.D. 
*** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik A.D. 

 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrencilerin aile 

temelinde yaşanan sağlık sorunlarını tanıması ve birinci basamak 
sağlık hizmetlerini kavraması amacıyla, Dönem 3’te periyodik aile 
ziyaretleri, danışman öğretim üyesi birlikte küçük grup çalışmaları, 
rapor hazırlama ve sunma öğretim etkinliklerinden oluşan Aile İzlem 
Çalışması (AİÇ) Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir. 
Tanımlayıcı özellikteki bu çalışmada, AİÇ’de öğrenci, aile ve öğretim 
sürecinden kaynaklanan sorunlara ve öğrenme hedeflerinin 
başarılmasına ilişkin öğrenci görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, 4 ve 5 öğrencileri 
araştırma evreni olarak alınmış ve her dönemden küme örnekleme 
yöntemi ile sistematik olarak 60 öğrenci seçilmiştir. Veri toplama aracı, 
18 sorudan oluşan bir anket formudur. Araştırma Ocak-Nisan 2010 
tarihleri arasında yürütülmüştür. 

Bulgular, AİÇ’de ailedeki birey sayısından ve izlem yapan 
öğrenci sayısından dolayı sorun yaşanmadığını (%88,3 ve %89,3); aile 
ziyaretlerinin 2 haftada bir olmasının yeterli olduğunu (%92,7); 
ailelerin en sıklıkla cinsel kaynaklı problemlerini paylaşmaktan 
çekindiklerini (%65,2); ziyaret saatlerinde sıklıkla çalışan aile bireyleri 
ile görüşme problemi (%78,0) yaşandığını; ailelere en sıklıkla evin 
konumu nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşandığını (%64,8); Halk Sağlığı 
ABD’nın fakülte yerleşkeleri dışında olması nedeniyle ihtiyaç 
duyulduğunda danışman öğretim üyesine ulaşmakta kısmen sıkıntı 
yaşandığını (%42,8) göstermiştir. Çalışma grubu ön bilgilendirmeyi en 
sıklıkla danışman öğretim üyesinden (%60,6) ve sorumlu hemşireden 
(%51,7) aldığını, ancak %22,0’si ön bilgilendirmenin yetersiz olduğunu 
bildirmiştir. Öğrenciler, Dönem 1-2-3 eğitim sürecinde kazandıkları 
iletişim becerilerini AİÇ’de kullandıklarını (%93,3); klinik becerileri 
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uygun koşulların olmaması nedeniyle kısmen (%52,8) kullandıklarını 
belirtmişlerdir.  

AİÇ’nin hedeflerine ulaşma konusunda Dönem 5 öğrencileri, 
Dönem 4 ve AİÇ öğretim süreci devam etmekte olan Dönem 3 
öğrencilerine göre daha olumlu görüşe sahiptir ve “ailenin sağlık 
önceliklerini saptama”, ailenin sağlık hizmetlerinden yararlanma 
durumunu gözlemleme”, “izlem raporu hazırlama ve sunma”, “birinci 
basamak sağlık kurumlarında görev alma” hedeflerine ulaşma 
açısından aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<,05) bulunmuştur.  

Dönem 3-4-5 öğrencileri AİÇ’nin kısmen ve tamamen olmak 
üzere (toplam %69,1) hekimlik hayatı için yararlı olacağı bildirirken, 
geliştirilmesine yönelik önerileri; aile seçiminde daha fazla inceleme 
yapılması ve gönüllüğün arttırılması, ulaşım koşullarının düzenlenmesi, 
danışman öğretim üyelerine ulaşılabilirliğin artması, programın klinik 
eğitim sürecinde yer alması, ailelerin fakülte hastanesinden sağlık 
hizmeti alabilmesinin sağlanması şeklindedir.  

Çalışma, AİÇ’na ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya koymuştur. 
Dönem 4 ve 5 öğrencilerinin klinik stajlarda hastalarla karşılaşmaları 
ve edindikleri deneyimi uygulamaya başlamaları, AİÇ çalışmasını daha 
yararlı bulmalarında etkili olabilir. Çalışma bulgularının, ailelerin ve 
danışman öğretim üyelerinin geribildirimleri ile birlikte programın 
geliştirilmesinde kullanılması, AİÇ hedeflerinin daha fazla 
başarılmasına katkıda bulanacaktır. 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim 
Programının Topluma Yönelik/Dayalı Özellikleri 

 
Sevgi Tımbıl1, Türkan Günay2, Berna Musal1 

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 

 
Eğitim programının topluma yönelik ve topluma dayalı biçimde 

yapılandırılabilmesi için, müfredatın ülkenin öncelikli sağlık sorunlarını 
içermesi ve öğrenme etkinliklerinin bir kısmının üniversite hastaneleri 
dışında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak bu etkinliklerin tüm 
program sürecinde yer almasına ve toplum yararını önemseyen 
etkinlikler olmasına özen gösterilmelidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde 1997 yılında yaşama geçirilen aktif eğitim programının 
topluma yönelik ve topluma dayalı öğeler içermesine özen gösterilmiş 
ve program her yıl bu amaçla gözden geçirilmiştir. Son olarak, 2009 
yılında gerçekleştirilen müfredat revizyon çalışmaları kapsamında, 
pratisyen hekimlerin de görüşleri alınarak bir mezunun sık 
karşılaşacağı/önemli/yaşamı tehdit eden hastalık, durum/problem, 
semptomlar belirlenmiştir. Eğitim programının ilk üç yılında, 
Türkiye’nin öncelikli sağlık sorunlarının PDÖ oturumlarında tartışılması 
ve alan çalışmaları ile ilk yıldan itibaren öğrencilerin toplumun 
sorunları, sağlığı etkileyen toplumsal etkenler ve ülkenin sağlık 
politikaları konularında duyarlılık kazanmaları hedeflenmiştir. Alan 
çalışmaları kapsamında Dönem 1’deki hedefler; ülkenin sağlık 
kurumlarını tanımak, kurumların işleyiş ve görevlerini öğrenmek, 
toplumun sağlık hizmetinden yararlanmasını etkileyen etmenleri 
tanımak, sağlık örgütlenmesini tartışmaktır. Bu amaçla, küçük grup 
çalışmaları, birinci-ikinci-üçüncü basamak sağlık kurumları gezileri ve 
Toplum Sağlığı Merkezi (TSM)/Aile Sağlığı Merkezi (ASM)’nde bir 
haftalık yaz stajı gerçekleştirilmektedir. Dönem 2’de, sık görülen 
bulaşıcı hastalıklara yönelik dikey sağlık örgütlerini tanımak, sosyal 
hizmetler ve sağlık etkileşiminin hekimlik uygulamalarındaki yerini 
görmek, acil sağlık hizmeti veren birimleri ve işleyişini öğrenmek 
amaçlanmıştır; bu nedenle Verem Savaş Dispanseri, Yaşlı Dinlenme ve 
Bakımevi gezileri ve bir haftalık acil servis yaz stajı uygulanmaktadır. 
Dönem 3’te sağlığı etkileyen etmenleri kavramak, birinci basamak 
sağlık kurumu çalışmalarını uygulama yaparak öğrenmek hedeflerine 
yönelik panel etkinlikleri ve TSM/ASM’de iki haftalık yaz stajı 
gerçekleştirilmektedir. Yaz stajları öğrencinin yaşadığı ildeki 
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kurumlarda yapılmaktadır. Kliniğe giriş uygulamaları kapsamında 
Dönem 3’te, üçüncü basamak sağlık kurumu dışında hasta görmek 
amacıyla, eğitim yılı boyunca ASM’lerde gerçek hastalarla erişkin öykü-
fizik muayene uygulamaları yapılmaktadır. 2008-2009 akademik 
yılında, Dönem 2 ve 3’te Özel Çalışma Modülleri etkinliklerine sosyal 
sorumluluk projeleri eklenmiştir. Bu kapsamda danışman öğretim 
üyeleriyle birlikte; görmeyenler için sesli kitap okuma,  Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı ile işbirliği yaparak ilkokul öğrencilerine sağlık eğitimi 
verme gibi çeşitli etkinlikler yürütülmüştür. Sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında ayrıca Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle ortaklaşa 
yürütülen “Sağlık Eğitimi Projesi” yer almaktadır. Proje kapsamında 
öğrencilerimiz, liselerde öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda 
belirlenen konularda (ilk yardım, ergenlikte stresle başa çıkma 
yöntemleri, temel yaşam desteği, üreme sağlığı gibi) sağlık eğitimi 
vermektedirler. Dönem 4’te bir gecekondu mahallesinde toplumsal 
tanı kavramını öğrenmek, toplumsal tanı çalışması yürütmek, evde 
çocuk/bebek izlemi yapmak ve sağlık açısından sosyal çevre kavramını 
tartışmak amacıyla bir uygulama yapılmakta ve ikinci basamak sağlık 
kurumlarına geziler düzenlenmektedir. Dönem 5’te, kadın sağlığını 
etkileyen etmenleri yaşadığı ortamda kadını izleyerek değerlendirmek, 
birinci basamak hizmetlerinde kadın sağlığının yerini kavramak, gebe 
veya 15-49 yaş kadın izlemi, aile planlaması danışmanlığı yapmak ve 
kendi kendine meme muayenesini öğretmek için Kemalpaşa ilçesi 
köylerine ev ziyaretleri yapılmaktadır. Dönem 6 Halk Sağlığı stajında, 
intörnler Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi’ni öğrenmek 
hedefiyle TSM’de çalışmakta, ayrıca İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir 
Tabip Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi IZSU tesisleri, işyeri gezileri 
gerçekleştirilmektedir.  
 Eğitim programının topluma dayalı eğitim etkinlikleri yönünden 
zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Topluma 
Dayalı Eğitim Çalışmalarının Olumlu ve Geliştirilmesi 

Gereken Yönleri 
 

Ali İhsan Bozkurt, Mehmet Bostancı, Mehmet Zencir,  
Ahmet Ergin, Özgür Sevinç 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 
ÖZET: 

Tıp Fakültesi eğitim programımızın topluma yönelik boyutunu 
alan çalışmaları ve yaz stajları oluşturmaktadır. Alan çalışmalarına 
Dönem 1,2 ve 3; yaz stajlarına ise Dönem 1 ve 2 öğrencileri 
katılmaktadır. Çalışmalar Halk Sağlığı bölümümüzden öğretim üyeleri 
ve araştırma görevlileri eşliğinde yürütülmektedir. Bu çalışmalarımızın 
amacı öğrencilerimizin gelecekte çalışabilecekleri ya da yakın işbirliği 
yapabilecekleri kurumları mezuniyet öncesinde tanımalarını 
sağlamaktır. 

Tıp fakültemizde bu konuda yürütülen çalışmaların olumlu ve 
geliştirilmesi gereken yönlerini şöyle sıralayabiliriz: 
Olumlu Yönler: 

• Toplumun sağlık sorunlarını ve buna yönelik çalışmaları 
yerinde ve zamanında değerlendirilmesi. 

• Kurumların personel durumunun ve fizik koşullarının 
değerlendirilmesi. 

• Kurumlarla bölümümüz arasında işbirliğinin sağlanması. 
• Öğrenci geri bildirimlerine bağlı olarak çalışma alanlarının 

düzenlenmesi. 
Geliştirilmesi Gereken Yönleri: 

• Topluma yönelik çalışmalara Halk Sağlığı dışındaki bölümlerin 
katkısının sınırlı olması. 

• Yıldan yıla artan öğrenci sayısına bağlı olarak ulaşım ve eğitim 
koşullarında yaşanan güçlükler. 

• Çalışmalar sırasında kurumun kendi iş yoğunluğuna bağlı 
olarak karşılaşılabilen aksaklıklar. 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Yaz Stajı 
Uygulamalarının Son Dört Yılı Işığında 

Sağlıkta Dönüşüm ve Topluma Dayalı Tıp Eğitimi 
 

Serpil Velipaşaoğlu1, Türkan Günay2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 

 
Giriş ve Amaç: 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) topluma dayalı 
eğitim uygulamaları kapsamında, 1997-1998 akademik yılından bu 
yana, Alan Çalışmaları Kurulu sorumluluğunda, dönem-1 öğrencilerinin 
yaşadıkları ya da yaz tatillerini geçirdikleri yerlerdeki birinci basamak 
sağlık kurumlarında yaz stajı yapmaları sağlanmaktadır.  

Bu uygulama ile öğrencilerin birinci basamak sağlık kurumunu 
ve ekibini, sağlık kurumu bölgesini, nüfus özelliklerini, sağlık 
göstergelerini,  kayıt ve istatistiklerini, kurumda sunulan hizmetleri ve 
yapılan çalışmaları tanımaları; olanak bulunduğu ölçüde mesleksel 
beceriler, kliniğe giriş, iletişim becerileri programları içerisinde 
kazandıkları becerileri uygulamaları hedeflenmektedir. Öğrenciler yaz 
stajlarının sonunda, ayrıntılı biçimde yapılandırılmış bir formu 
doldurarak öğrenci işlerine teslim etmekte, benzer bir form da stajın 
yapıldığı kurumun hekimi tarafından doldurulmaktadır. 

Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında uygulamaya 
koyulan ve birinci basamak kamu sağlık örgütünün tasfiye edilerek 
yerine aile hekimliği uygulamasının getirildiği süreçte, tıp fakülteleri 
birinci basamağa yönelik alan çalışmalarını yürütmekte ciddi güçlükler 
yaşamaya başlamıştır. Bu süreçte koruyucu sağlık hizmetleri, bireye 
yönelik koruyucu hizmetler ve topluma yönelik koruyucu hizmetler 
şeklinde ayrıştırılarak, hizmetlerin sunumu farklı kurumlara verilmiştir. 
DEÜTF’nin bulunduğu İzmir’in aile hekimliği uygulamasına ilk geçilen 
illerden biri olması, bu sıkıntının erken aşamada yaşanmasına yol 
açmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, aile hekimliği uygulamasına geçilen son 
dört yıllık dönemde DEÜTF birinci sınıf öğrencilerinin yaz stajlarında 
gerçekleştirmeleri beklenen hedefler açısından sağlık ocakları(SO) ve 
aile sağlığı merkezleri(ASM) arasındaki farkları saptamaktır.  
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Yöntem ve Gereç: 
Çalışma, 2007-2010 yaz aylarını kapsayan dört yıllık dönemde 

yaz stajı yapan 583 DEÜTF dönem-1 öğrencisinin doldurdukları 
formlardan elde edilen veriyi içermektedir. Yaz stajını yurtdışında 
yapan yabancı uyruklu öğrenciler, formları yetersiz olarak 
değerlendirilen öğrenciler ve stajını toplum sağlığı merkezlerinde 
yapan öğrenciler çalışmaya dâhil edilmemiştir. 

Analizlerde öğrenci ve hekim bildirimleri arasındaki tutarlılığı 
saptamada kappa, SO ve ASM’ler arasındaki farkları saptamada kikare 
testi kullanılmıştır. Öğrenci ve hekim bildirimleri arasındaki 
tutarlılıkların değerlendirilmesi sonucunda, 0.83 ile 0.93 arasında 
değişen kappa değerleri ile çok yüksek düzeyde tutarlılık saptanması 
nedeniyle yalnızca öğrencilerin bildirimleri analize alınmıştır.  

Bulgular: 
Formları analize alınan 583 öğrenci yaz stajlarını 61 ilde 

yapmışlardır. En fazla staj yapılan şehir, %15 ile İzmir’dir. Öğrencilerin 
%64’ünün staj yaptıkları kurum SO, %34’ünün ASM’dir.  

Değerlendirilen 55 hedeften 19’unda kurumlar arasında 
anlamlı fark saptanmazken, kalan 36 hedefin tümünün sağlık 
ocaklarında staj yapan öğrenciler tarafından anlamlı ölçüde daha fazla 
gerçekleştirildiği görülmüştür.   

Bilgiye erişim açısından anlamlı fark bulunan uygulamalar 
arasında bölge nüfusu (χ²:13,367, p:0,000), ortalama hane büyüklüğü 
(χ²:25,021, p:0,000), nüfus piramidi (χ²:26,337, p:0,000), nüfusun 
eğitim durumu (χ²:55,171, p:0,000), nüfusun sosyal güvence durumu 
(χ²:30,469, p:0,000), kaba doğum hızı (χ²:9,648, p:0,002), bebek 
ölüm hızı (χ²:14,904, p:0,000), anne ölüm hızı (χ²:17,390, p:0,000), 
ortalama gebe izlem sayısı (χ²:43,113, p:0,000), ortalama bebek izlem 
sayısı (χ²:45,294, p:0,000), en son bakiye klor ölçüm değeri 
(χ²:68,833, p:0,000), en son bakteriyolojik su analizi sonucu 
(χ²:40,144, p:0,000), kişi başına ortalama yıllık bakı sayısı (χ²:17,700, 
p:0,000), sevk oranı (χ²:25,663, p:0,000), en sık görülen başvuru 
nedenleri (χ²: 11,142, p:0,001) gibi parametreler bulunmaktadır.  

Yapılması ya da gözlemlenmesi beklenen uygulamalar 
açısından bakıldığında da bebek izlemi (χ²:7,451, p:0,024), çocuk 
izlemi (χ²:8,647, p:0,013), gebe izlemi (χ²:11,863, p:0,003), 15-49 
yaş kadın izlemi (χ²:8,167, p:0,017), bakiye klor düzeyi ölçme 
(χ²:51,695, p:0,000), bakteriyolojik su örneği alma (χ²:30,664, 
p:0,000) sağlık ocaklarında anlamlı ölçüde daha fazla yapılmış ya da 
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gözlemlenmiştir. Poliklinik hizmetleri, tam aşılılık başlıklarında kurumlar 
arasında fark saptanmamıştır.  

Yaz stajı hakkında görüş belirten öğrencilerin %93,75’i, 
hekimlerin ise %91,59’u olumlu geribildirimde bulunmuş, 
geribildirimler açısından kurumlar arasında anlamlı fark görülmemiştir. 

Tartışma ve Sonuç: 
Çalışmanın sonuçları, sağlık ocaklarında yapılan stajların aile 

sağlığı merkezlerinde yapılanlara göre daha etkin olduğunu 
göstermiştir. Öğrenciler, toplumun özelliklerinin belirlenmesi ve 
koruyucu hizmetler başlıklarına ilişkin hedefleri sağlık ocaklarında daha 
etkin olarak gerçekleştirmişlerdir. Poliklinik hizmetlerine ilişkin 
başlıklarda kurumlar arasında fark bulunmaması, ASM'lerdeki hizmetin 
tedavi hizmetlerine yönelik olarak organize edilen yapısının ürünüdür. 
Aşılama oranları gibi bazı koruyucu sağlık hizmeti göstergelerinde fark 
görülmemesinin nedeni ise, ASM'lerde bu oranların aile hekimine 
kayıtlı olup kuruma başvuran birey sayısı ile sınırlı olarak 
hesaplanmasından kaynaklanıyor olabilir. Çalışmada gözlenen, 
ASM'lerde bağlı nüfusun özelliklerine ilişkin verilerin yetersizliği, 
hesaplanan göstergelerin doğruluğu konusunda kuşku yaratacak 
niteliktedir.  

Sağlıkta dönüşümün birinci basamak sağlık hizmetlerinde 
yarattığı tahribatın, hem sunulan sağlık hizmetinin niteliğindeki 
gerileme yoluyla doğrudan hem de yetişmekte olan hekim adaylarının 
topluma dayalı eğitimleri üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle dolaylı 
olarak, halkın sağlığına olumsuz yansımaları olacağı öngörülebilir. 

Bu çalışmanın sonuçlarını değerlendirirken, 2010 yılında 
gidilen sağlık ocaklarının da bu yıl içerisinde kapanacaklarını ve aile 
hekimliğine geçiş sürecinin etkilerini yaşadıklarını akılda tutmak 
gerekir. Uzun vadede yapılacak olan yıllar arası karşılaştırmaların 
karşımıza daha olumsuz tablolar çıkaracağını tahmin etmek 
mümkündür.  
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Topluma Dayalı Eğitim 
Deneyimi’nden Hareketle bir Analiz: Kamu Sağlık 

Kurumları ile İşbirliği Ne Kadar Mümkün? 

Kevser Vatansever, H. İbrahim Durak 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 

 
Giriş 

Topluma dayalı tıp eğitimi (TDTE), tıp fakültelerinin 
varoluşlarının temelinde, toplumsal sözleşme gereği “toplumun sağlık 
gereksinimlerini karşılama yetkinliğine sahip hekimler yetiştirmek” 
amacı olduğunu hatırlatan bir kavramdır. 

Tıp fakülteleri hizmet sunmakla birlikte, birincil olarak 
akademik görevleri üstlenmişken, kamu sağlık kurumları asli olarak 
hizmet sunumunu üstlenmiştir. Tarafların işbirliğinin tüm eksenlerde 
bütüncül ve dengeli şekilde gerçekleşmesi, eğitimin toplum içinde ve 
toplum yararına gerçekleşmesinin önkoşuludur. 

Bu bildiride, 2000-2009 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi (EÜTF)’nin gerçekleştirdiği toplum yönelimli eğitimler,  eğitim 
ve hizmetin gerçekleştiği eksenler ve İl Sağlık Müdürlüğü ile işlevsel 
işbirliği açısından analiz edilmiştir. 
EÜTF’de topluma dayalı eğitim etkinlikleri 

2000-2009 yılları arasında, devlet hastanelerinde intörnlük, 
acil sağlık çalışanlarının hizmet-içi TYD eğitimi, öncelikli sağlık sorunları 
araştırmaları, sağlık ocağı çalışanlarına yönelik eğitici gelişimi ve 
sürekli mesleki gelişimi (SMG) etkinlikleri, sağlık ocaklarının eğitim 
ortamı olarak tefrişi, öğrencilerin erken dönemde eğitici pratisyen 
hekim gözetiminde hastalarla karşılaşması gibi etkinlikleri içeren 
topluma yönelik/dayalı eğitim deneyimleri gerçekleştirilmiştir.  
Topluma dayalı eğitim eksenleri 

TDTE, eğitim ve sağlık hizmetine klinik, kurumsal, toplumsal 
ve kişisel eksenlerde bütüncül yaklaşım gerektirir. 
Klinik eksende öğrencinin süreklilik içinde yeterli sayıda hastayla 
karşılaşması; kurumsal eksende üniversitelerin toplum ve sağlık 
hizmetlerinin gereksinimlerini önceleyen araştırmalar sürdürmesi; 
toplumsal eksende sağlığın sosyoekonomik, politik ve kültürel 
özelliklerinin öğrenilmesi, kişisel eksende öğrencilerin mesleki idealleri 
ile gerçek çalışma ortamı arasındaki çatışmalarla baş edip hasta ve 
toplum yararına karar verebilmeyi öğreneceği fırsatlar yer alır. 
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Tıp fakülteleri ve kamu sağlık kurumlarının işlevsel işbirliği 

Tarafların işlevsel işbirliği (1) tümüyle bağımsızlık 
(otonomi/autonomy); (2) tamamlayıcı roller üstlenmek 
(bitişiklik/contiguity); (3) birbirinin işlevsel kapasitesinden yararlanmak 
(karşılıklı bağımlılık/inter-dependence); (4) ortak amaçlar için birlikte 
çalışmak (işbirliği/collaboration); ve (5) kamu yararı için işbirliği 
yükümlülüğü (zorunluluk/obligation) düzeylerinde gerçekleşebilir. 
Analiz bulguları 

EÜTF’nin topluma dayalı eğitim etkinlikleri üç eksende 
gerçekleşmiştir:  

1. Klinik eksen: devlet hastanelerinde intörnlük, erken 
dönemde hastalarla karşılaşma; 90 eğitici pratisyen hekime 
yönelik 160 saat süreli eğitici gelişimi programı; sağlık ocağı 
ve acil sağlık çalışanlarına yönelik SMG etkinlikleri 

2. Kurumsal eksen: 34 sağlık ocağına dizüstü bilgisayar dâhil 
eğitim donanımı sağlanması; öncelikli sağlık sorunları alan 
araştırması ve birinci ve ikinci basamak hekimlerinin katıldığı 
Delphi çalışması; birisi Maastricht, Hollanda’da gerçekleşen 
200 saat süreli araştırma kursları ve üç birinci basamak 
araştırmasının gerçekleştirilmesi 

3. Toplumsal eksen: Toplum Sağlığı-Alan Dikey Koridoru’nda 
sağlık politikaları eğitim etkinlikleri 

Öncelikli sağlık sorunlarının saptanması, EÜTF’nin işlevsel 
işbirliğinde “bitişiklik” düzeyinde tamamlayıcı rolüne örnektir. Eğitici 
gelişimi ve sürekli mesleki gelişim etkinlikleri ile sağlık ocaklarının 
eğitim ortamı olarak tefrişi “karşılıklı bağımlılık” çerçevesinde 
işbirliğinin göstergesidir.  
Sonuç 

TDTE, klinik, kurumsal, toplumsal ve kişisel eksenleri 
bütünleştiren yaklaşım gerektirir. İşlevsel işbirliği ise kurumsal ve 
ulusal politika ve uygulama değişikliklerinden doğrudan etkilenir ve 
karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesini gerektirir. 
18.2.2011 tarihli “…Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği 
Yönetmeliği”; yaygın tanımıyla “afiliasyon” protokolü ise “karşılıklı 
bağımlılık” düzeyinde işbirliği öneriyor görünse de, incelendiğinde 
üniversitelerin akademik işlevlerine açılım getirmeyen, SGK ve Sağlık 
Bakanlığı’nın “akademik tıbba” doğrudan müdahale edebileceği, 
afiliasyondan çok “asimilasyon”a yönelik bir düzenleme olduğu 
görülmektedir.  
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İşbirliğinde denge sağlanamazsa, ya toplum üniversiteler için 
“laboratuvar” işlevi görecektir ya da Sağlık Dönüşüm Programı 
koşullarında yaşandığı gibi üniversiteler, belirlenen sayıda insangücü 
yetiştiren yüksekokullara ve performans kriterlerine göre hizmet 
sunan, mali açıdan SGK’ya bağımlı, idari, mali ve akademik özerklikleri 
zedelenmiş YÖK’ e bağlı kamu hastanelerine indirgenecektir.  
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Tıp Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının; Akademik 
Özyeterlik, Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum ve 

Akademik Başarı Açısından İncelenmesi 
 

Nilüfer Demiral¹, Münevver Yalçınkaya² 
¹Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi A.D. 

²Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri A.D. 
 

Giriş 
Klinik eğitim ortamı içinde önem taşıyan etmenlerden biri 

öğrenme iklimidir. Dolayısıyla öğrenme iklimi ile ilişkili olan faktörlerin 
ortaya çıkarılması önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı tıp 
fakültelerinde klinik eğitim döneminde bulunan öğrencilerin klinik 
öğrenme iklimi algısını etkilediği düşünülen akademik özyeterlik, 
hekimlik mesleğine yönelik tutum ve akademik başarı değişkenleri 
arasındaki ilişkinin incelenmesidir.  
Yöntem 

Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde klinik eğitim döneminde bulunan 4., 
5. ve 6. sınıf olan 842 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem 
seçiminde ‘amaçsal örnekleme’ yöntemi kullanılmıştır. Örnekleme, 
öğrencilerin üç hafta ve üzeri klinikte eğitim aldıkları anabilim dalları 
alınmış ve bu kliniklerde bulunan öğrencilerden (%88,8) veri 
toplanmıştır.  

Araştırmada veriler üç farklı ölçme aracı ile toplanmıştır. Bu 
ölçme araçlarından birincisi araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Klinik 
Öğrenme İklimi’ adı verilen ölçektir. Araştırmada kullanılan diğer ölçme 
aracı, Batı ve Bümen (2006) tarafından geliştirilen ‘Hekimlik Mesleğine 
Yönelik Tutum Ölçeği’dir. Araştırmada kullanılan son ölçme aracı ise 
‘Akademik Özyeterlik Ölçeği’dir. Bu ölçek Jerusalem ve Schwarzer 
(1981) tarafından geliştirilmiş, Yılmaz ve ark. (2007) tarafından 
Almanca’dan Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılmıştır. Ayrıca 
öğrencilerin akademik başarıları doldurdukları ölçeklerle eşleştirilmiştir.  

Çalışmada temel olarak üç istatistiksel analiz yöntemi 
kullanılmıştır. Bunlardan birincisi, Açımlayıcı Faktör Analizidir. İkinci 
yöntem, Yapısal Eşitlik Modelidir ve Yapısal Eşitlik Modeli ile regresyon 
modelindeki değişkenler arasındaki yordayıcı yapısal ilişkiyle, faktör 
analizindeki gizil faktör yapılarını kapsamlı bir analizde birleştirmek 
amaçlanmaktadır. Araştırmada kullanılan diğer bir analiz yöntemi ise 
ilişkisel yöntem çözümlemesi olan Path Analizidir. Bu analizle klinik 
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öğrenme iklimi, akademik özyeterlik, hekimlik mesleğine yönelik tutum 
ve akademik başarı arasındaki ilişkileri belirleyen bir model 
oluşturulmuştur. Araştırmada verileri çözümlemek için; SPSS 18.0 ve 
LİSREL 8.54 programları kullanılmıştır. 
Bulgular 

1. Değişik stajlara devam eden 4., 5. ve 6. sınıf tıp öğrencilerinin 
klinik öğrenme iklimine ilişkin algıları değerlendirildiğinde; 4. 
ve 5. sınıf öğrencileri için ‘Olumlu ancak geliştirilmesi gereken 
öğrenme iklimi’, 6. sınıf öğrencileri için ‘Geliştirilmesi gereken 
öğrenme iklimi’nin olduğu bulunmuştur. 

2. Değişik stajlara devam eden 4., 5. ve 6. sınıf tıp öğrencilerinin 
Akademik özyeterlik algılarının en yüksek 6. sınıf, ardından 5. 
sınıf ve en düşükte 4. sınıf öğrencilerinin olduğu belirlenmiştir. 

3. Değişik stajlara devam eden 4., 5. ve 6. sınıf tıp öğrencilerin 
Hekimlik mesleğine yönelik tutumlarının en olumlu 4. sınıf, 
ardından 5. sınıf ve en düşükte 6. sınıf öğrencilerinin olduğu 
saptanmıştır. 

4. Klinik dönemde bulunan tıp öğrencileri için elde edilen yapısal 
eşitlik denklemi şu biçimdedir:  
Akademik Başarı=0.51*Klinik Öğrenme İklimi Algısı + 
0,59*Akademik Özyeterlik R2=0.27 

Klinik Öğrenme İklimi Algısı ve Akademik Özyeterlik Algısı, 
Akademik Başarıyı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 
yordamaktadır. Bu iki değişken birlikte Akademik Başarının % 
27’sini açıklamaktadır. 

Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum=0.42*Akademik Başarı + 
0,51* Klinik Öğrenme İklimi Algısı R2=0.14 

Klinik Öğrenme İklimi Algısı ve Akademik Başarı, Hekimlik 
Mesleğine Yönelik Tutumu istatistiksel olarak anlamlı bir 
şekilde yordamaktadır. Bu iki değişken birlikte Hekimlik 
Mesleğine Yönelik Tutumun % 14’ünü açıklamaktadır. 

Sonuç 
Klinik eğitim döneminin karmaşık bir yapıdan oluştuğu ve bu 

yapıyı etkileyen farklı bileşenlerin olduğu görülmektedir. Klinikte 
eğitimde, öğrencilerin klinik öğrenme iklimi algıları, hekimlik mesleğine 
yönelik tutumları, akademik özyeterlik algıları ve akademik 
başarılarının birbiriyle olan ilişkisi eğitimin etkililiğinde dolayısıyla 
nitelikli hekimlerin yetişmesinde anahtar rol oynamaktadır. 
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Akademik Başarının Göstergeleri Olarak Öğrenme 
Stilleri ve Güdülenme Kaynakları ile Duygusal Zekâ 

Yönelimlerinin Değerlendirilmesi 
 

Özlem Sarıkaya, Mehmet Ali Gülpınar 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi A.D. 

 
Giriş 

Öğrencilerin motivasyon kaynaklarının, öğrenme/çalışma 
süreçlerini kendi kendilerine düzenleyebilme, öğrenme için 
harcayacakları emek ve zamanı etkin kullanabilme gibi metabilişsel 
becerilerinin ve öz-yeterlik kapasitelerinin mezuniyet öncesi akademik 
başarı düzeylerini etkilediği bilinmektedir. Duygusal zekâ yönelimleri 
bireyin profesyonel gelişimini önceleyen öz-saygı, kendini 
gerçekleştirme, bağımsızlık ve kendine güven gibi öz niteliklerin yanı 
sıra; problem çözme, stresle baş etme ve uyumluluk becerileri ile, 
toplumsal sorumluluk ve empati becerileri ile de ilişkidir. 
Amaç ve Yöntem 

Araştırmanın amacı, birinci sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin 
öğrenme stratejileri ve motivasyon kaynakları ile duygusal zekâ 
yönelimlerini değerlendirmek ve bu ölçümlerle öğrencilerin sınav 
başarıları arasındaki bağıntıları incelemektir.   

Araştırmada 2010-2011 Eğitim Öğretim döneminde birinci 
sınıfa başlayan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine, 
Pintrich tarafından geliştirilen motivasyon ve öğrenme stratejileri 
ölçeği ile Bar-On tarafından geliştirilen duygusal zekâ yönelimleri 
anketi uygulanmıştır. Ölçeklerden elde edilen psikometrik ölçüm 
sonuçları ile öğrencilerinin tamamladıkları iki ders kurulundan elde 
ettikleri başarı puanları arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile 
incelenmiştir.   
Bulgular 

Motivasyon ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Cronbach Alfa 
değeri 0.921 idi ve öğrencilerin % 96 sı ölçeği tamamladı. Duygusal 
zekâ yönelimleri anketi ise öğrencilerin yarısına uygulandı, diğer 
yarısına uygulama ve değerlendirme devam etmektedir.  

Öğrencilerin her iki ders kurulundan aldıkları sınav başarı 
puanları ile içsel hedef yönelimi ve öz-yeterlik gibi güdülenme 
kaynakları arasında; yine,  yüksek sınav başarı puanları ile derinlikli 
öğrenme stratejilerini kullanma, akranla birlikte öğrenme, öğrenmeye 
yönelik çaba, zaman yönetimi ve çalışma ortamını düzenleme ve 
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yardım arama gibi kaynak yönetimi stratejileri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı pozitif korelasyon yönünde ilişki saptanmıştır (p<0.05).  
Ayrıca, duygusal zekâ yönelimlerinin öz-nitelikler alt boyutu ile 
derinlikli öğrenme, metabilişsel stratejiler, akran işbirliği, zamanı 
kullanma, yardım arama ve içsel güdülenme yönelimi arasında anlamlı 
pozitif korelasyon saptanmıştır (p<0.05).  Ayrıca eleştirel düşünme, 
derinlemesine öğrenme yönelimli öğrencilerin uyumluluk, stresle başa 
çıkma ve genel ruh hali alt boyutları arasında; akran öğrenme ve 
yardım arama gibi öğrenme kaynaklarını kullanan öğrencilerin 
kişilerarası beceriler ile genel ruh hali arasında pozitif korelasyon 
saptanmıştır (p<0.05).   
Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonuçları akademik başarıları yüksek öğrencilerin 
diğerlerine göre derinlemesine öğrenme stratejilerine, öğrenme 
kaynaklarını etkin kullanmaya ve içsel hedefler yoluyla güdülenmeye 
daha fazla eğilimli olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin akademik 
başarılarının sürdürebilmesi için kullanmaya eğilimli oldukları bu 
stratejileri destekleyen öğretim stratejileri ve öğrenme ortamlarının 
yaratılması yararlı olacaktır. 

Öğrenme stratejileri ve motivasyon kaynakları ile duygusal 
zekâ yönelimlerinin değerlendirilmesi tıp fakültesi öğrencilerinin 
akademik başarıları için bir gösterge olarak işlevsel olabilir. Yanı sıra 
öğrencilerin akademik gelişim süreçlerini ve öğrenme yönelimlerindeki 
değişiklikleri izlemek için bu psikometrik ölçüm gereçleri birlikte 
kullanılabilir.    
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Tıp Eğitimi Anabilim Dalları IV. Kış Okulu  
Sonuç Raporu 

 
IV. Kış Okulu Katılımcıları 

 
3-6 Şubat 2011 tarihleri arasında, ülkemizdeki Tıp Eğitimi 

Anabilim Dallarının 18’inden 41 katılımcı dördüncü kış okulunda bir 
araya gelmiş ve beş başlık altında,  ülkemiz tıp eğitimi ile tıp eğitimi 
anabilim dallarının gündemi üzerinde önceden belirlenen bazı sorulara 
işbirliği içinde yanıt aramıştır.  

Son oturumda, alınan notlar, uzlaşılan görüşler, yapılan 
çalışma planları ve öneriler ilgili paydaşlara ulaştırmak, kendi 
çalışmalarımızı düzenlemek amacıyla bir araya getirilmiş ve bu sonuç 
raporu oluşturulmuştur. 
1.Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nın (ÇEP) Revizyonu: Ne, 
nasıl yapılabilir? TEAD’lar ne yapabilir? 
Çalışma Soruları: 

1. Mevcut ÇEP’in değerlendirilmesi,  Mevcut ÇEP geliştirilerek 
kullanılabilir mi? 

2. Ulusal Yeterlikler Çerçevesi, ÇEP için nasıl bir baz olabilir? 
3. Yeni ÇEP’in odağı, kapsamı ve sistematiği nasıl olmalı? 
4. Yeni bir ÇEP için TEAD’lar ne yapabilir? 

Sonuçlar: 
2001-2003 yılları arasında Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi 

(TSBEK) inisiyatifinde yapılan bir çalışmayla ortaya konan Ulusal ÇEP, 
tıp eğitimine dikkat çekilmesi,  gözden geçirilmesi, ülkemizdeki tıp 
eğitimi programlarının içeriğinin standardizasyonu için ulusal düzeyde 
ilk ortak çalışma olması anlamında çok değerli ve önemlidir.  

Mevcut ÇEP, özünde tıp fakültesi mezunlarının sahip olması 
gereken bilgi, beceri, tutumlardan oluşan bir içerik listesidir. Geçen 10 
yıllık dönemde toplumun değişen sağlık gereksinimleri, sağlık hizmeti 
sunumu politika ve uygulamalarındaki değişiklikler,  Bologna Süreci’nin 
Yüksek Öğretim sistemimize getirdiği öneriler (örn. Ulusal Yeterlikler 
Çerçevesi) nedeniyle Ulusal ÇEP revize edilmelidir. Bunun yanı sıra 
ÇEP’in, program strateji ve yöntemlerine dair tıp fakültelerine öneriler 
getirmesi de düşünülmelidir.   

ÇEP’in revizyon sürecine dair önerilerimiz aşağıdadır: 
1. ÇEP’in toplumsal gereksinimler ve alandaki yeni gelişmeler 
ışığında eleştirisi yapılmalıdır.  
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2. Bilimsel bir metodoloji ile geniş katılım sağlanarak, tıp fakültesi 
eğitim programlarının birinci sınıfından altıncı sınıfına kadar 
içerik, strateji ve yöntemler öneren bir formatta yeni bir ÇEP 
hazırlanmalı ve bu çalışmanın yürütücüsü Tıp Dekanları 
Konseyi olmalıdır. 

3. Tıp Eğitimi Anabilim dalları ÇEP’in revizyonu ya da yeni bir ÇEP 
oluşturulma sürecinde izlenecek yöntemlerin seçilmesi ve 
sürecin yürütülmesinde aktif rol almalıdır. 

2. TEAD'ların insangücünü geliştirmek;  yüksek lisans ve 
doktora  programlarımızın geleceği, olası işbirliği 
Çalışma Soruları: 

1. Mevcut Yüksek Lisans ve Doktora programlarımız ne 
durumdadır?  

2. Öğrenci başvurularını artırmak için neler yapılmalı? 
3. Ortak doktora ve yüksek lisans programları açmak nasıl 

mümkündür? 
4. Mevcut programların eş değerlik ve dış değerlendirmesi nasıl 

sağlanabilir? 
Sonuçlar: 
Bugün için ülkemizde üç doktora, dört yüksek lisans programı devam 
etmektedir.  Programların yürütülmesinde Temel Tıp Bilimleri 
lisansüstü programlarında yaşanan sorunlara benzer ve ötesinde 
sorunlar yaşanmaktadır. 

• Öğrencilere bir iş güvencesi ve ücret sağlama olanağı 
bulunamadığından (tahsisli doktora, araştırma görevlisi 
kadrosu, vb.), açılan kontenjanlara başvuru sayısı azdır ya da 
yoktur. 

• Programların yürütüldüğü enstitüler arasında aranan başvuru 
koşulları ve YÖK mevzuatının yorumlanması ve 
uygulanmasında önemli farklar vardır. 

• YÖK’ün lisansüstü programlara yönelik getirdiği yeni 
düzenlemeler sonucu, tıp eğitimi alanındaki mevcut akademik 
profil nedeniyle var olan programların tek merkezde 
sürdürülmesi ve yeni programlar açılması 2011 yılı Haziran 
ayından sonra olanaksız hale gelecektir.  

Bu çerçevede Tıp Eğitimi Disiplini için akademik insan gücü 
yetiştirilmesine yönelik saptamalarımız ve önerilerimiz şu şekildedir: 

1. Öncelikle mevcut doktora programlarının kurumlar arası 
işbirliği ile  (örn.2547 sayılı yasanın 40. maddesine göre 
karşılıklı görevlendirilme) sürdürülmesinin sağlanması; 
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İstanbul ve İzmir’in yanı sıra ilk aşamada Ankara ve Antalya’da 
da bu işbirliği üzerinden yeni doktora programlarının açılması,  

2. Doktora programı kontenjanlarına başvuruların artırılması için 
tahsisli kadro olanaklarının sağlanması, doktora adayları için 
mezuniyet öncesi öğrencilerden öğretim üyelerine uzanan bir 
yelpazede aktif tanıtım çalışmalarının yapılması, 

3. Hali hazırda akademik insan gücü geliştirilmesi bağlamında 
işlevini yitirmiş görünen tezli yüksek lisans programlarındaki 
deneyim ve birikimlerin doktora programına aktarılması, 

4. Öğretim üyelerinin tıp eğitimi alanında derinlemesine 
bilgilenme ve uygulamalı bir çalışmaya yönlendirilebilmesi için 
tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, tezli programların 
tezsiz programlara dönüştürülmesi, 

5. Tezsiz yüksek lisans programlarının yürütülmesinde uzaktan 
ve açık öğrenim stratejisinin kullanılmasıdır. 

Kış okulu katılımcıları; bu önerileri tüm paydaş ve muhatapları ile 
paylaşmak, alandaki yürütülen ya da açılacak tüm lisansüstü 
programların niteliğini güvence altına almak ve geliştirmek için 
kurumlar arası karşılıklı dış değerlendirme ve geribildirim süreçleri 
oluşturma kararı almıştır. 
3. Tıp fakültelerinde eğitici gelişimi programları:  Çatı, 
İşbirliği, Ulusal programlar? 
Çalışma Soruları: 

1. Mevcut Eğitici Gelişim programları ne durumdadır?  (tüm 
katılanlar) 

2. Ulusal Düzeyde bir eğitici gelişim programlarının; 
a. Hedef grupları kimlerdir? 
b. Amaç ve içeriği ne olabilir? 
c. Hangi yöntemler kullanılabilir? 
d. E-öğrenme kullanılabilir mi? 
e. Finansman, katılım ve özendirme mekanizmaları nasıl 

sağlanabilir? 
3. Ulusal düzeyde eğitici gelişim programlarına kimler katkıda 

bulunabilir? 
Sonuçlar: 

Ülkemizdeki eğitici gelişim programlarının, 90’lı yılların ikinci 
yarısında, uluslararası bir proje (Johns Hopkins Program for 
International Education in Gynecology and Obstetrics- JHPIEGO) 
çerçevesinde verilen eğitim becerileri kursundan modellenerek farklı 
fakültelerde eş zamanlı başladığı gözlenmektedir.  Fakülteler bu 
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programları kendi kurumsal gereksinimleri, bilgi, beceri ve deneyimleri 
ışığında özgün programlara dönüştürmüş ya da tamamen yeni 
programlar ortaya koymuş ve süreç içinde önemli bir deneyim 
biriktirilmiştir.  

Ülkemizde bugün genelde tıp eğitimi anabilim dalları 
sorumluluğunda benzer başlıklarda, 4 saat-1 ay arasında değişen 
sürelerde “eğitici gelişim programları” yürütülmektedir. Programlar 
farklı başlıklar ve öğretim yöntemleri ile sürdürülmektedir. Ulusal 
akreditasyon sürecinin sağladığı destek ve motivasyonun da etkisiyle 
programlara yoğun bir talep vardır. 

Yürütülmekte olan programların geliştirilmesi için tanıtım ve 
paylaşımının artırılmasına ve iyi uygulama örneklerinin belirlenip, 
yaygınlaştırılmasına gereksinim vardır. Bu amaçla yayın, sunum, çok 
merkezli çalışma v.b yöntemlerin kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Kış Okulu katılımcıları, eğitici gelişim programlarının, eğitim 
teknolojilerindeki gelişmeler, sağlık ve eğitim alanlarındaki yeni 
düzenlemeler ve gereksinimler (katılımcı, program, akreditasyon gibi) 
doğrultusunda, TEAD’ların işbirliği ile yürütülen ortak programları da 
içerecek şekilde geliştirilmesine, programlarda e-öğrenme gibi 
uygulamaların kullanılmasına karar vermiştir. Geliştirilecek ortak 
programların, bir süre sonra kurumların kendi yürüttükleri 
programların yanı sıra gönüllü tıp fakültesi öğretim üyelerine katılımına 
açık ve fakülteler tarafından kabul gören sertifika, diploma ve tezsiz 
yüksek lisans programlarına dönüştürülebileceği öngörülmüş ve bir 
ortak çalışma alanı olarak benimsenmiştir. 
 4. Çok merkezli çalışmalar 
Çalışma Soruları: 

1. Ülkemizde bu alandaki çok merkezli çalışma örnekleri nelerdir? 
Deneyimlerden ne dersler çıkarılmalıdır? 

2. Tasarlanmış çalışmalar, yürütülmekte ancak yeni katkı ihtiyacı 
olan çalışmalar nelerdir? 

3. Bugün itibarı ile ülkemiz tıp eğitiminde çok merkezli çalışma 
gerektiren konular nelerdir? 

4. Çok merkezli çalışmaların birlikte tasarımı ve yürütülmesi için 
bir mekanizma kurulabilir mi? 

Sonuçlar: 
Bir önceki okulda üzerinde uzlaşılan “ülkemizde tıp eğitimi 
araştırmalarının nicelik ve niteliğinin geliştirilmesi için araştırmaya 
ayrılan zamanın yetersizliği” saptamasından yola çıkarak, bu başlığa 
bir tam gün ayrılmıştır. 



TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ – EĞİTİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 40 

Kış Okulu Katılımcıları bu başlığı tartışmaya sırasıyla ulusal kongre ve 
sempozyumlardaki bildirilerin genel değerlendirmesi ve sonuçlanmış 
çok merkezli çalışma deneyimlerinin paylaşılması ile başlamıştır. 

Tıp eğitimi alanında uluslar arası güncel çalışma başlıkları ve 
eğilimler irdelenmiş, ulusal düzeyde öncelikli konu alanları, bir arada 
yürütülebilecek çok merkezli çalışma konuları gözden geçirilerek 
aşağıdaki başlıklarda ortak çalışmalar yapılması kararlaştırılmış ve 
koordinatörler belirlenmiştir. 

1. E – Öğrenme 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalları tarafından yürütülen ve Mezuniyet Öncesi 
Eğitim Programında yer alan bazı eğitimlerin e-öğrenme ortamına 
taşınarak farklı kurumlarda kullanılabilirliği ve etkinliğinin 
değerlendirilmesi   
Koordinatör: Erol Gürpınar (Akdeniz Üniversitesi) 

2. Klinikte Eğitim 
Farklı fakültelerde yürütülmekte olan bir klinik staj örneği üzerinden 
ülkemizdeki klinik eğitim programı ve bileşenlerinin değerlendirilmesi 
Koordinatörler: Serdar Özdemir (Pamukkale Üniversitesi), Serdar İskit  
(Çukurova Üniversitesi) 

3. Öğrenme İklimi 
Klinik Öğrenme İklimi Ölçeği kullanılarak, ülkemizde farklı tıp 
fakültelerinde stajlardaki klinik öğrenme ikliminin değerlendirilmesi. 
Koordinatör: Nilüfer Demiral Yılmaz( Ege Üniversitesi)  

4. Tıpta insangücü planlaması ve geliştirilmesi  
Tıpta İnsangücü Planlaması ve Geliştirilmesi konusunun kavranması, 
yapılacak ortak çalışmalara yol göstermesi, multidisipliner bakış açısı 
oluşturulması amacıyla tıp eğitimcilere yönelik bir çalışma ve öğrenme 
süreci oluşturulması ve yürütülmesi 

Sağlıkta dönüşümün tıp eğitimine etkileri, tıp fakültesi öğrenci 
sayısı ve öğretim üyesi/öğrenci oranı konularının sağlıkta insan gücü 
planlama ve sağlık politikaları bağlamında tartışılması gereklidir. Tıp 
eğitimcileri olarak bu konuda çok merkezli araştırma yapmaktan öte 
öncelikle sonuçtan çok sürece odaklanan ve sosyal bilimler alanındaki 
birikimlerden yararlanılan çok merkezli bir öğrenme çabasına başlamak 
ve bu alanda politika geliştirmek ve savunmak tercih edilmelidir.  
 Koordinatör: Kevser Vatansever (Ege Üniversitesi)  

5. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programlarını 
Değerlendirme Araç ve Uygulamalarını Geliştirilmesi  
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Ülkemizdeki tıp fakültelerine önerilmek üzere program değerlendirme 
ve izleme araçlarının geliştirilmesi ve bu araçları kullanarak ulusal 
düzeyde optimal ortak bir modelin üretilmesi 
Koordinatörler: Zeynep Solakoğlu (İstanbul Üniversitesi), A. Hilal Batı 
(Ege Üniversitesi) 

6. Tıp Eğitimi Kooperatifi 
“Herkesin öğreneceği ve öğreteceği bir şeyler mutlaka vardır” 
saptamasından yola çıkarak tıp eğitimi alanının tüm eğitici paydaşları 
için (öğretim üyeleri, uzmanlar, araştırma görevlileri) öğrenme ve 
öğretme olanağı sağlayacak, çok amaçlı, çok katmanlı bir eğitim-
öğrenim yapılanmasının kurulması. Eğitici gelişim programları, e-
öğrenme uygulamaları, tezsiz yüksek lisans programlarının bu 
kooperatifte üretilmesi ve tüketilmesinin sağlanması 
Koordinatörler: H. İbrahim Durak (Ege Üniversitesi), Mustafa Turan 
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi)  

Çok Merkezli Çalışma ve İşbirliği yapmak üzere planlanan 
proje koordinatörlerinin Nisan ayına kadar bir yöntem önerisi 
oluşturarak Tıp Eğitimi Anabilim Dalları ile paylaşmasına (Tıp Eğitimi 
Portalı www.tipegitimci.org üzerinden) ve Mayıs ayı başına dek proje 
katılımcıların belirlenmesine, Ulusal Sempozyumda ilk toplantıların 
yapılmasına karar verildi. 
5. Bir Sonraki Kış Okulu 
Bir sonraki kış okulu’nun Adana Çukurova Üniversitesinde, 2012 
sömestr tatilinde (şubat) yapılmasına ve düzenleme kurulu’nun, 
Gülşah Seydaoğlu, Serdar Özdemir, Neslihan Boyan, Aysun Uguz, Filiz 
Koç, Murat Gündüz, Rengin Güzel, Serdar İskit, Mustafa Turan, Nazan 
Karaoğlu,  Hilal Batı, Selcen Öncü, H. İbrahim Durak ve Nilüfer 
Demiral Yılmaz’dan oluşmasına karar verildi. 

http://www.tipegitimci.org/
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Dönem 1 Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme 
Uygulamasının Değerlendirilmesi 

 
Öğr.Gör.Dr. Özlem Coşkun, Doç.Dr. I. İrem Budakoğlu,  

Prof.Dr. Meltem Yalınay Çırak, Prof.Dr.Aysun Bideci 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Amaç:  

Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ile değerlendirilen 
Eleştirel Düşünme Uygulamasının sonuçlarının paylaşılması 
amaçlanmıştır. 
Giriş:  

Eleştirel düşünme eğitimi sonunda Tıp Fakültesi dönem 1 
öğrencilerinin yaşama, olaylara ve yapıtlara her yönüyle bakabilme, 
irdeleyebilme ve bilimsel düşünce alt yapısını oluşturan düşünce 
esnekliğinin becerisi kazanmaları hedeflenmektedir. 

Eğim programı eleştirel okuma, sinema eleştirisi ve yaratıcı 
problem çözmeye yönelik teorik dersler ve bu derslerin 
uygulamalarının yapıldığı küçük grup çalışmalarıyla sürdürülmektedir. 
Programdaki uygulamalar 3 temel bölümden oluşmaktadır.  
1. Eleştirel okuma çalışmaları ile öğretici ve yazınsal metin 

özelliklerinin öğrenilmesi ile seçici algının arttırılması(2x50dak) 
2. Sinema eleştirisi çalışması ile uzun ve kısa metrajlı filmlerin 

değerlendirilmesi(2x50dak) 
3. Yaratıcı düşünme becerilerini ve problem çözme süreçlerini 6 

şapka tekniğini kullanarak geliştirmesi(2x50dak ve 2x50dak) 
Program orijinali Facione, Facione ve Giancarlo tarafından 

geliştirilen, Türkçeye geçerlik-güvenirlik çalışmasını Kökdemir’in yaptığı 
Kaliforniya eleştirel düşünme eğilimi ölçeğinin (CCTDI-T) eğitim öncesi 
(EÖ) ve eğitim sonrasında (ES) uygulanması ile değerlendirilmektedir. 
Bu ölçekle öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin eğitimden nasıl 
etkilendiğini saptanmaya çalışılmaktadır.  
Bulgular: Çalışmaya 2009-2010 eğitim öğretim yılında, eğitim 
öncesinde ve sonrasında tam doldurulan 285 ölçek alınmıştır. Ölçekler 
doldurulurken öğrencilerden kimlik bilgileri alınmamıştır.  

Kaliforniya eleştirel düşünme eğilimi ölçeğinin (ölçek ortalama 
puanları EÖ 229 ve ES 262), doğruyu arama (ölçek ortalama puanları 
EÖ 33 ve ES 37), açık fikirlilik (ölçek ortalama puanları EÖ 40 ve ES 
46), analitiklik (ölçek ortalama puanları EÖ 42 ve ES 48), sistematiklik 
(ölçek ortalama puanları EÖ 38 ve ES 44), kendine güven (ölçek 
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ortalama puanları EÖ 37 ve ES 42) ve meraklılık (ölçek ortalama 
puanları EÖ 40 ve ES 47) alt ölçeklerinin sonuçlarında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmuştur. 6 alt ölçekte de farklı oranlarda puan 
artış olsa da en fazla artış sırasıyla analitiklik, meraklılık alt 
ölçeklerinde görülmüştür. Kaliforniya eleştirel düşünme eğilimi 
ölçeğinin değerlendirilmesinde ise eğitim öncesinde 209 öğrenci 
(%73,3) düşük eleştirel düşünme eğiliminde gösteren 240 puan ve altı 
aldığı görülürken, 76 öğrenci (%26,7) 241–300 arası puan almıştır. 
Eğitim sonrası ise puanlar 240 puan ve altı 28kişi (%9,8), 250 kişi 
(%87,7) 241–300 arası, 7 kişi (%2,5) 301 puan üstü almıştır.  
Sonuç:  

Eğitim sonunda eleştirel düşünme eğiliminde artış olması bu 
tip eğitimlerin önemini vurgulamaktadır. Yine de alt ölçeklerin 
değerlendirme alanlarına yönelik uygulamalarda eğitim programların 
eklenmelidir. 
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Kayseri İlinde Çalışan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Mezunu Hekimlerin Tıp Eğitimi ile İlgili Düşünceleri 

 

Zeynep Baykan*, Melis Naçar*, Osman Günay** 
*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 

**Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Dekan Yrd., 
Başkoordinatör 

 
Mezunların görüşlerinin alınması program değerlendirmenin 

önemli bir öğesidir.  Bu çalışma, Kayseri ilinde çalışan Erciyes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu hekimlerin sosyodemografik 
özelliklerini ortaya koymak ve tıp eğitimi ile ilgili düşüncelerini almak 
amacı ile planlanmıştır. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Anketleri 
doktorlar kendileri doldurmuşlardır. Anket formlarında doktorlara ait 
tanımlayıcı bilgiler (yaş, cinsiyet, medeni durum vb.); kendi tıp 
eğitimleri ile ilgili düşünceleri ile genel olarak tıp eğitimi ile ilgili sorular 
yer almıştır. Çalışmaya 29 asistan, 214 pratisyen ve 35 uzman toplam 
278 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu hekim katılmıştır. Anket 
uygulanan hekimlerin yaş ortalaması 36.4±5.7’dir. Hekimlerin 
mezuniyetleri 1975-2008 yılları arasındadır. Tıp fakültesinden mezun 
oldukları dönemi düşündüklerinde hekimlerin %69.6’sı sağlık 
sorunlarının çözümü için gereken tıp bilgisini kazandıklarını, %72.8’i 
etik kararlar verebileceğine ve profesyonelce davranabileceğine 
güvendiğini, %72.7’si sürekli öğrenme konusunda yeteneğini 
geliştirdiğini, %70.3’ü mesleki uygulamalarda gerekli olan araç ve 
gerecin kullanımında ve %75.3’ü mesleki uygulamalarda gerekli olan 
becerileri kazandıklarını belirtmişlerdir. Mezunlar hekimlik hayatlarında 
en çok zorluk çektikleri konuların adli ve idari konular olduğunu 
belirtmişlerdir. Hekimlerden temel tıp bilimleri, klinik tıp bilimleri ve 
pratik hekimlik becerisi kazandırma eğitimlerini değerlendirmeleri 
istendiğinde % 71.4’ü temel tıp bilimleri eğitimini orta ve altı olarak 
değerlendirmiştir. Mezunların  % 61.8’i klinik tıp eğitimini ve %67.2’si 
pratik hekimlik becerisi eğitimini iyi ve çok iyi olarak 
değerlendirmişlerdir. Hekimlerin %6.7’si ERÜTF’nin hizmeti iyi sunan 
hekimler yetiştirdiğine inanmadığını, %4.1’i doğru karar veren 
hekimler yetiştirdiğine inanmadığını, %13.5’i iletişimi iyi olan hekimler 
yetiştirdiğine inanmadığını, %19.0’ı toplum lideri olan hekimler 
yetiştirdiğine inanmadığını ve %24.0’ı iyi yönetici olan hekimler 
yetiştirdiğine inanmadığını belirtmişlerdir.  

Bu çalışma müfredatın güçlendirilmesi için yol gösterici olarak 
kullanılabilir.   
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Ekip Çalışmasına Dayalı Öğrenme Yöntemi İle Yürütülen 
Eğitim Uygulamalarının Değerlendirilmesi 
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“TBL’de öğrenciler küçük gruplar halinde interaktif şekilde çalışarak 
temel ve  kompleks problemleri konunun uzmanı olan eğitmenlerin 
geribildirimlerini de alarak tartışırlar.”  
Larry K. Michaelsen, Oklahoma Üniversitesi  

Ekip çalışmasına dayalı öğrenme (Team Based Learning, TBL) 
konunun uzmanı olan bir eğitimcinin yönetiminde, interaktif ve analitik 
bir öğretim stratejisi olarak tanımlanmaktadır.  

Bir yöntem olarak TBL, İlk kez 1970’li yılların sonunda Larry 
Michaelsen tarafından Oklahoma Üniversitesi’nde işletme alanında 
kullanılmaya başlamıştır. Strateji, birden fazla 6-8 kişiden oluşan küçük 
öğrenci grubundan  oluşan bir sınıfın tek bir öğretmen (uzman) 
yönetiminde çalışabilmesine olanak sağlayan interaktif bir yöntemdir. 
1990’ların sonlarında Boyd Richards ve arkadaşları tarafından Baylor 
Tıp Fakültesi’nde ilk kez bir pilot çalışma olarak tıp eğitiminde 
uygulanmıştır.  

Kocaeli Üniversitesi’nde, ilk olarak İzmit Meslek Yüksek Okulu 
(MYO) iş sağlığı mevzuatı dersi 2006 yılında TBL olarak uygulanmaya 
başlamış, daha sonra 2009’da Sivil Havacılık Yüksek Okulu’nda insan 
faktörleri dersi, 2008 yılında Diş Hekimliği Fakültesi biyoistatistik dersi 
TBL olarak uygulanmıştır. 2010’dan itibaren Tıp Fakültesi 5. sınıf göz 
hastalıkları stajı içerisinde bir TBL modül uygulaması yürütülmektedir. 

Bu çalışmada, dört farklı okulda yürütülen TBL uygulamalarına 
yönelik öğrenci geri bildirimleri tartışılmış, TBL uygulamalarının 
yapıldığı dönemler ile daha önce uygulanan sınıf eğitimi 
dönemlerindeki öğrenci skorları ve sınav başarıları karşılaştırılmıştır. 

Çalışmaya, İzmit MYO’da yürütülen sekiz TBL uygulamasına 
katılan 374, Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda yürütülen iki TBL 
uygulamasına katılan 58, Diş Hekimliği Fakültesi’nde yürütülen bir TBL 
uygulamasına katılan 44 ve Tıp Fakültesi’nde yürütülen altı TBL 
modülü uygulamasına katılan 78 olmak üzere toplam 11 TBL sınıfı ve 6 
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TBL modülü uygulamasına katılan 554 öğrencinin değerlendirmeleri 
dâhil edilmiştir. 

Çalışmada öğrenci geri bildirimleri beşli likert ölçeği ile 
cevaplanan yedi soru ve bir açık sorudan oluşan anket kullanılarak 
alınmıştır. Öğrenci performanslarının değerlendirmesinde ise aynı 
derslerin daha önceki yıllarda yürütülen sınıf içi ders anlatımı 
uygulamalarındaki öğrenci not ortalamaları ve sınıf geçme oranlarının 
TBL uygulamalarında yapılan vize ve final notları ve sınıf geçme 
oranları ile karşılaştırılması şeklinde yapılmıştır.  

TBL uygulamalarına katılan öğrencilerin, %96’sı (532) TBL 
yönteminin kendisine daha etkin bir öğrenme sağladığını, % 93’ü 
(515) Öğrencilerin katkı ve katılımını artırdığını, %90’ı (499) Etkin ve 
motive edici bir öğretim yöntemi olduğunu, %87’si (482) öğrencilerin 
daha aktif katılımını daha fazla çalışmasını gerektirdiğini, %84’ü (465) 
Daha fazla bireysel çalışma yaptığını, %64’ü (355) Sınıf arkadaşları ile 
daha fazla birlikte çalışma yaptığını, %81’i daha fazla TBL uygulaması 
yapılmasını istediğini bildirmişlerdir. Sorulara verilen cevaplar 
açısından okullar arasında anlamlı bir faklılık bulunmamaktadır. 

Öğrenci ve uygulama sayısı ile uygulama süresinin en uzun 
olduğu iş sağlığı ve mevzuatı dersinde öğrencilerin başarılarında daha 
önceki Klasik sınıf eğitimi dönemlerine göre gerek not ortalamaları 
açısından gerek ise sınıf geçme oranları açısından dört dönemin 
tamamında artma görülmektedir. Dönemlerin üçünde bu fark istatistik 
açıdan anlamlı değilken, 2009 uygulamasında not ortalamaları 
açısından anlamlı fark gözlemlenmektedir (p<0,01). 

Diş Hekimliği biyoistatistik dersi uygulaması daha önce sınıf 
eğitimi uygulaması olmaması nedeniyle karşılaştırılamamıştır. 

Sivil Havacılık, insan faktörleri dersi uygulamasında, sınıf 
geçme oranları açısından fark olmamakla birlikte (% 100 ), not 
ortalamaları açısından %12 oranında anlamlı bir fark bulunmaktadır.  

Tıp Fakültesi göz stajı modül uygulamasında, öğrencilerin TBL 
ile işlenen konuların sözlü sorularının doğru cevaplanma oranının TBL 
öncesi döneme göre %21 oranında arttığı görülmektedir.  

Sonuç olarak, TBL modeli, kalabalık sınıflarla interaktif eğitim 
yapmaya olanak veren, bir yöntem olarak öğrenciler tarafından olumlu 
kabul görmektedir. Sınıf başarısı üzerine olumlu etkilerinin bulunduğu 
durumlar gözlemlenmiştir. Öğrencilerin bireysel ve ekip çalışmasını 
desteklemektedir. Ülkemizde grup çalışmasına gerek duyulan kalabalık 
sınıflı tıp eğitimi uygulamalarında bir eğitim yöntemi olarak 
değerlendirilmesi tartışılmalıdır. 
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Tıp Öğrencilerinin Sağlık Hizmetlerinin Ticarileşmesi 
Hakkındaki Düşünceleri: 
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Sağlık hizmetlerinin örgütlenme ve finansman modelleri son 

otuz yıldır tüm dünyada değişime uğramaktadır. Küreselleşme olarak 
da adlandırılan neoliberal politikaların etkisiyle merkez ya da çevre 
kapitalist ülkelerde, kamusal sağlık hizmetleri özelleştirilmekte, 
piyasaya sunulmaktadır. Ülkemizde de siyasi iktidarın sermaye akışını 
kamunun koruma mekanizmalarının sınırlayıcılığından çıkarmak 
amacıyla yürüttüğü sağlıkta dönüşüm programı, kamusal sağlık 
hizmeti modelinin doğası gereği hantal ve verimsiz olduğu, bu nedenle 
hükümetlerin hizmet sunucu değil sadece denetleyici rolde olması 
gerektiği ve hizmet niteliğinin ve erişimin artırılması için 
özelleştirmenin gerektiği savlarına dayanmaktadır. Bu savların 
geçerliğini incelemeden dahi, günümüzde mesleki değerlerin ve tıp 
eğitiminin pazar dinamiklerinin egemenliği karşısında büyük bir 
baskıya maruz kaldıklarını söylenebilir. Mesleki değerleri ve 
bağımsızlığı korumak; piyasa taleplerinin sınırları zorlayan etkisi 
karşısında gün geçtikçe zorlaşmakta, sağlık çalışanları günlük 
pratiklerinde giderek daha karmaşık etik sorunlarla karşılaşmaktadır. 
Böylesi bir bağlamda, geleceğin sağlık çalışanı tıp öğrencilerinin; 
hizmetlerin metalaştırılmasını ve bunun mesleki değerler ve hekim- 
hasta ilişkisi üzerine etkisini nasıl algıladıklarını bilmek önem 
kazanmaktadır.  

Yukarıda tanımlanan amaçla; birinci, üçüncü ve altıncı sınıf 
öğrencilerinin sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve finansmanındaki 
dönüşüm süreci hakkındaki düşüncelerini belirlemek amacıyla bir 
araştırma yürütülmüştür. Araştırma Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde, araştırmacılarca geliştirilen bir anket kullanılarak, toplam 
2,721 öğrenciden 1,782’sinin katılımıyla (yanıt oranı %65,5) 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada katılımcıların; özelleştirme, sağlık 
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hizmetlerinin gereksinim yerine ödeme gücüne göre sunumu, tıbba 
piyasalaşma söylem ve değerleriyle yaklaşılması gibi konulardaki 
savlara ne derecede katıldıkları sorgulanmıştır.  

Araştırma bulgularına göre özetle; pazar söyleminin öğrenciler 
arasında yaygın biçimde kök salmadığını söylenebilse de, yaklaşık her 
dört öğrenciden birinin piyasacı savların doğru olduğunu ifade etmesi 
önemsenmesi gereken bir savunmasızlığa /değersel donanımsızlığa 
işaret etmektedir. Erkek öğrenciler, özel lise mezunları ve hane aylık 
geliri 1000–2000 TL arası olan öğrenciler, diğer gruplara göre piyasacı 
söylemlere daha çok katılmaktadır. Birinci sınıf öğrencileri, diğer 
öğrencilere göre piyasa söylemini anlamlı derecede daha fazla 
sahiplenmektedir. Literatürde ise; tersi yönde eğilim saptayan, 
öğrencilerin değersel dönüşümünün giderek daha az idealistik, daha 
az empatik ve daha az hasta merkezli bir yönde ilerlediğini belirleyen 
çalışmalar bulunmaktadır. Bunun bir nedeni, öğrencilerin tıp 
fakültesine son on yıldır artık sorgulanmayan pazar söyleminin 
egemen olduğu bir politik ortam içinde yetişerek gelmeleri olabilir. Bir 
diğer neden, birinci sınıf öğrencilerinin henüz tanışık olmadıkları sağlık 
sisteminin örgütlenmesi ve finansmanına ilişkin soruların anlamını tam 
kavramamış olabilecekleridir. Ayrıca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin piyasacı savların doğruluğuna diğer iki fakülteye göre 
daha kuşkulu yaklaşmaları, “Toplum Sağlığı ve Alan Dikey Koridoru” 
olarak yapılandırılan ve ilk üç yıl boyunca sürdürülen teorik ders ve 
küçük grup uygulamalarına bağlı olabilir.  

Katılımcılara ayrıca anketle ilgili genel değerlendirmeleri 
sorulmuştur. “Anketin doktorlukla ne ilgisi var anlamadım” ve ”Fazla 
politik bence” önermesine katılmayanların oranı, sırasıyla %88,8 ve 
%61,3 bulunmuştur. Bu durum öğrencilerin sağlığın ekonomi politiğine 
dair tartışmaları sağlık hizmetlerinin dışında ele almadıkları şeklinde 
yorumlanabilir.  

Bildiride bulgular ayrıntılı olarak paylaşılmakta, mezuniyet 
öncesi ve sonrası eğitimin olumlu anlamda değersel dönüşüme ne 
derecede ve nasıl katkıda bulunabileceği tartışılmaktadır. 

 
*Bu  bildiri  daha  önce,  Venedik  /  İtalya’da  10–11  Eylül  2009  tarihleri  arasında  düzenlenen 
“European Association for Centers of Medical Ethics ‐ Annual Meeting” kongresinde sözlü bildiri 
olarak  sunulmuştur.  Yazarlar,  araştırma  konusu  ve  bulgularının  önemli  olduğunu  düşünerek, 
mümkün olduğunca geniş biçimde / Türkiye’de, tıp eğitimcileri  ile de paylaşmak amacıyla aynı 
bildiriyi  sempozyuma yollamıştır. Bildirinin  tekrar  sunulması; doğal olarak,  yazarlara herhangi 
bir  akademik  yarar  sağlamayacak,  akademik  üretimlerin  listelendiği  /  bildirildiği  ortamlarda 
“tekrar yayın” olduğu özellikle belirtilecektir. Yazarlar bu konuda gerekli özeni göstereceklerini 
beyan ederler. 
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Dört Tıp Fakültesinde Eğitime Yeni Başlayan 
Öğrencilerin Hekimlik Mesleğine Yönelimlerinde Etkili 

Olan Faktörlerin Araştırılması 
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Türkiye’de hekimlik çok arzulanan mesleklerin başında 
gelmektedir. Tıp fakültesine girebilmek için, her yıl yaklaşık 1,6 milyon 
öğrencinin katıldığı ve bir sıralama sınavı olan yükseköğrenime öğrenci 
seçme sınavında ilk 10 bin öğrencinin arasında olmak gerekmektedir. 
Bu durum, tıp öğrencilerinin, Türkiye’nin bilgi ve zekâ alt yapısı en 
yüksek öğrencilerinden seçildiği ve eğitiminden en yüksek verimin 
alınabileceği bir grup oldukları anlamına gelmektedir. Ayrıca, Bologna 
Sürecinin önemli unsurlarından biri olan “öğrenci merkezli eğitim”in 
gereği olarak, öğrencinin yönelim ve algılarının iyi belirlenmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu anket çalışmasında, tıp fakültesine yeni başlayan 
öğrencilerin; (I) Hekimlik mesleğine yönelimlerini etkileyebilecek 
faktörler, (II) Tıp öğrenciliği ve girdikleri fakülteler ile ilgili düşünceleri 
ve (III) Hekimlik mesleğiyle ilgili düşünceleri, 49 ayrı soruyla sorulmuş 
ve bunların sosyodemografik özelliklerle ilgisi araştırılmıştır. Sonuç ve 
yorumlar, 3 ayrı makalede rapor edilmiştir. 

Diyarbakır, Antalya, Isparta ve Kahramanmaraş’ta bulunan tıp 
fakültelerine yeni başlayan 524 öğrenciden 511’ine (%97,5), okul 
açılışını takiben ilk iki ay içinde, anket uygulandı. Yeni öğrencilerin 
çalışmaya alınmasının nedeni, okul sırasında düşüncelerini 
etkileyebilecek olumlu veya olumsuz yan faktörlerin etkilerini en az 
seviyede tutabilmekti. Kullanılan anket, bir bütün olarak ele 
alındığında, orijinal olup, yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Büyük 
oranda olumlu sorulardan oluşan ankette 5’li Likert Ölçeği 
uygulanmıştır.  
 Ankete katılanların %54,6’sı erkek öğrencidir. Fen ve Anadolu 
liselerinden mezuniyet oranı, %81,1; Tıp tercihi birinci sırada olanlar, 
%94,1; Üniversite sınavına giriş sayısı ortalama, 1,4; Mezun olduğu 



TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ – EĞİTİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 50 

orta öğrenim kurumunu ailesinin yanında okuyanlar, %78,1; Ailesi, 
girdiği tıp fakültesi ile aynı şehirde yaşayanlar, %73,8; Anne ve babası 
üniversite mezunu olanlar sırasıyla, %24,9 ve %20,2; Ortalama kardeş 
sayısı, 2,2; Ailesinde hekim olan veya tıp okuyan, %15,9; Ailesinde 
hekim dışında sağlıkçı olan, %20,2; Ailesinin gelir durumunu iyi, orta 
ve kötü olarak niteleyen sırasıyla, %27, %60,2 ve %12,8; Tıp eğitimi 
sırasında ailesinin maddi desteğinin yeterli olacağını söyleyenler, 
%16,5 idi. Tıp fakültesini kazanamama veya seçmeme halinde tercih 
edilen meslek grupları sırasıyla, Sağlıkla ilgili diğer bir alan (Eczacılık, 
hemşirelik vs.) %42,6; Mühendislik bilimleri, %37; Hukuk ve sosyal 
bilimler, %7,2; Temelde eğitim ve öğretim ile ilgili olan alanlar, %3; İş 
adamlığı, %3,4; Yukarıda sayılanların dışında bir meslek, %6,8’dir. 

Hekimliğe yönelimlerini etkileyebilecek faktörlerle ilgili sorulan 
sorular ve yanıt oranları; (1) Hekimliğin toplum içinde saygın bir 
meslek olması, %94,3; (2) Hekimliğin manevi tatmin veren bir meslek 
olduğuna inanma, %91,7; (3) İnsanlara ve hastalara yardımcı olma 
isteği, %89,5; (4) Tıbbi konularda araştırma yapmanın zevkli ve 
tatmin edici olması, %82,8; (5) İş garantisinin olması, %65,2; (6) 
Hastalıklara ilgi duyma, %59,8; (7) Aile ve çevrenin tavsiyesine uyma, 
%56,4; (8) Çocukluktan beri hekim olma arzusu, %50,4; (9) Hekimlik 
gelecekte maddi yönden daha tatminkâr olacağını düşünme ve (10) 
hekimlerin gelirinin yüksek olması sırasıyla, %52 ve  %47,3 olmuştur.  
Verilere bakıldığında, hekimliğin saygın bir meslek olduğuna inanma ilk 
sıradayken, gelecekte bu saygınlığın süreceği konusundaki beklentinin 
yarı yarıya azaldığı anlaşılmaktadır. Hekimliğin manevi tatmin veren bir 
meslek olması ve insanlara yardım etme isteği, 2. ve 3. sırada yer 
almasına karşın, hekimlerin gelirlerinin yüksekliğine ilişkin düşünce 
diğerlerine göre daha az bir orana sahiptir. Bu verilerin 
sosyodemografik özelliklerle ilişkisi ilgili makale içinde tartışılmıştır. 

Sonuç olarak, hekimliği tercihte, hümanist ve idealist 
düşüncenin hâkim faktör olduğu ve hekimlikten elde edilen ve 
gelecekte elde edilebilecek tatminkâr gelir beklentisinin benzer 
yükseklikte olmadığı anlaşılmaktadır. 
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Dört Tıp Fakültesinde Eğitime Yeni Başlayan 
Öğrencilerin Tıp Öğrenciliği ve Girdikleri Tıp Fakültesiyle 
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Türkiye’de hekimlik çok arzulanan mesleklerin başında 
gelmektedir. Herhangi bir tıp fakültesine girebilmek için, her yıl 
yaklaşık 1,6 milyon öğrencinin katıldığı ve bir sıralama sınavı olan 
yükseköğrenime öğrenci seçme sınavında ilk 10 bin öğrencinin 
arasında olmak gerekmektedir. Bu durum, tıp öğrencilerinin, 
Türkiye’nin bilgi ve zekâ alt yapısı en yüksek öğrencilerinden seçildiği 
ve eğitiminden en yüksek verimin alınabileceği bir grup oldukları 
anlamına da gelmektedir. Ayrıca, Bologna Sürecinin önemli 
unsurlarından biri olan “öğrenci merkezli eğitim” in gereği olarak, 
öğrencinin yönelim ve algılarının iyi belirlenmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Bu anket çalışmasında, tıp fakültesine yeni başlayan 
öğrencilerin; (I) Hekimlik mesleğine yönelimlerini etkileyebilecek 
faktörler, (II) Tıp öğrenciliği ve girdikleri fakülteler ile ilgili düşünceleri 
ve (III) Hekimlik mesleğiyle ilgili düşünceleri, 49 ayrı soruyla sorulmuş 
ve bunların sosyodemografik özelliklerle ilgisi araştırılmıştır. Sonuç ve 
yorumlar, 3 ayrı makalede rapor edilmiştir. 

Diyarbakır, Antalya, Isparta ve Kahramanmaraş’ ta bulunan tıp 
fakültelerine yeni başlayan 524 öğrenciden 511’ine (%97,5), okul 
açılışını takiben ilk iki ay içinde, anket uygulandı. Yeni öğrencilerin 
çalışmaya alınmasının nedeni, okul sırasında düşüncelerini 
etkileyebilecek olumlu veya olumsuz yan faktörlerin etkilerini en az 
seviyede tutabilmekti. Kullanılan anket, bir bütün olarak ele 
alındığında, orijinal olup yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Büyük 
oranda olumlu sorulardan oluşan ankette beşli Likert Ölçeği 
uygulanmıştır.  

Ankete katılanların %54,6’sı erkek öğrencidir. Fen ve Anadolu 
liselerinden mezuniyet oranı, %81,1; Tıp tercihi birinci sırada olanlar, 
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%94,1; Üniversite sınavına giriş sayısı ortalama, 1,4; Mezun olduğu 
orta öğrenim kurumunu ailesinin yanında okuyanlar, %78,1; Ailesi, 
girdiği tıp fakültesi ile aynı şehirde yaşayanlar, %73,8; Anne ve babası 
üniversite mezunu olanlar sırasıyla, %24,9 ve %20,2; Ortalama kardeş 
sayısı, 2,2; Ailesinde hekim olan veya tıp okuyan, %15,9; Ailesinde 
hekim dışında sağlıkçı olan, %20,2; Ailesinin gelir durumunu iyi, orta 
ve kötü olarak niteleyen sırasıyla, %27, %60,2 ve %12,8; Tıp eğitimi 
sırasında ailesinin maddi desteğinin yeterli olacağını söyleyenler, 
%16,5 idi.  

Tıp öğrenciliği ve girdikleri fakültelerle ilgili düşüncelerini açığa 
çıkarmayı amaçlayan sorular ve yanıt oranları: (1) Tıbbı seçmeden 
önce hakkında araştırma yapanlar, %69,3; (2) Mezuniyet sonrası 
eğitim ve hekimlik ile bilgi edinenler, %64,1; (3) Tıp eğitiminin zor 
olduğunu düşünenler, %87,7; (3) Tıp fakültesi eğitiminin yoğunluğu 
ve zorluğu nedeniyle başarıları konusunda endişeli olanlar, %45,5; Tıp 
eğitimin başarısının, (4) öğretim üyesinin sayısı ve çeşitliliğiyle doğru 
orantılı olduğuna inanlar, %76,2; (5) Teknik donanım ve eğitim 
ortamıyla ilgili olduğuna inananlar, % 94,1; (6) Öğretim üyelerinin 
davranış, kendilerini yenileme ve bilimselliğiyle ilişkili olduğuna 
inananlar, %95,1; (7) Öğrencilerin tutum, davranış, derslere ilgi ve 
devamıyla ilişkili olduğuna inananlar, %88,5’dir. Girdikleri tıp 
fakültesini, (8) ailesi birlikte oturmak ve ailesi yakın bir ilde olduğu için 
seçenler sırasıyla, %18,2 ve %35,9; Diğer illerde yabancılık çekeceğini 
düşünenler, %23,8’dir. Fakültesinin eğitim açısından kendisini tatmin 
edeceğini düşünenler, %54,1; Eğitim kalite düzeyinin Ankara’dakilerle 
aynı olduğunu düşünenler ise, %24 dür. 

Veriler değerlendirildiğinde, tıp eğitimi hakkında önceden bir 
araştırma ihtiyacı duyanların ortalama bir orana sahip oldukları, tıp 
eğitimin zor olduğunu düşünenlerin oranının yüksek olduğu ancak, 
bunun yarısı kadar öğrencinin başarma konusunda endişe duyduğu 
anlaşılmaktadır. Tıp eğitiminin başarısının öğretim üyesinin sayı ve 
çeşitliliğinden ziyade niteliği ve alt yapı düzeyiyle ilgili olduğu görüşü 
daha baskındır. Bu verilerin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi ilgili 
makale içinde tartışılmıştır. 
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Türkiye’de hekimlik çok arzulanan mesleklerin başında 
gelmektedir. Herhangi bir tıp fakültesine girebilmek için, her yıl 
yaklaşık 1,6 milyon öğrencinin katıldığı ve bir sıralama sınavı olan 
yükseköğrenime öğrenci seçme sınavında ilk 10 bin öğrencinin 
arasında olmak gerekmektedir. Bu durum, tıp öğrencilerinin, 
Türkiye’nin bilgi ve zekâ alt yapısı en yüksek öğrencilerinden seçildiği 
ve eğitiminden en yüksek verimin alınabileceği bir grup oldukları 
anlamına da gelmektedir. Ayrıca, Bologna Sürecinin önemli 
unsurlarından biri olan “öğrenci merkezli eğitim”in gereği olarak, 
öğrencinin yönelim ve algılarının iyi belirlenmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Bu anket çalışmasında, tıp fakültesine yeni başlayan 
öğrencilerin; (I) Hekimlik mesleğine yönelimlerini etkileyebilecek 
faktörler, (II) Tıp öğrenciliği ve girdikleri fakülteler ile ilgili düşünceleri 
ve (III) Hekimlik mesleğiyle ilgili düşünceleri, 49 ayrı soruyla sorulmuş 
ve bunların sosyodemografik özelliklerle ilgisi araştırılmıştır. Sonuç ve 
yorumlar, 3 ayrı makalede rapor edilmiştir. 

Diyarbakır, Antalya, Isparta ve Kahramanmaraş’ ta bulunan tıp 
fakültelerine yeni başlayan 524 öğrenciden 511’ine (%97,5), okul 
açılışını takiben ilk iki ay içinde, anket uygulandı. Yeni öğrencilerin 
çalışmaya alınmasının nedeni, okul sırasında düşüncelerini 
etkileyebilecek olumlu veya olumsuz yan faktörlerin etkilerini en az 
seviyede tutabilmekti. Kullanılan anket, bir bütün olarak ele 
alındığında, orijinal olup yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Büyük 
oranda olumlu sorulardan oluşan ankette beşli Likert Ölçeği 
uygulanmıştır.  

Ankete katılanların %54,6’sı erkek öğrencidir. Fen ve Anadolu 
liselerinden mezuniyet oranı, %81,1; Tıp tercihi birinci sırada olanlar, 
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%94,1; Üniversite sınavına giriş sayısı ortalama, 1,4; Mezun olduğu 
orta öğrenim kurumunu ailesinin yanında okuyanlar, %78,1; Ailesi 
girdiği tıp fakültesi ile aynı şehirde yaşayanlar, %73,8; Anne ve babası 
üniversite mezunu olanlar sırasıyla, %24,9 ve %20,2; Ortalama kardeş 
sayısı, 2,2; Ailesinde hekim olan veya tıp okuyan, %15,9; Ailesinde 
hekim dışında sağlıkçı olan, %20,2; Ailesinin gelir durumunu iyi, orta 
ve kötü olarak niteleyen sırasıyla, %27, %60,2 ve %12,8; Tıp eğitimi 
sırasında ailesinin maddi desteğinin yeterli olacağını söyleyenler, 
%16,5 idi.  

Öğrencilerin hekimlik mesleğiyle ilgili düşüncelerini açığa 
çıkarmayı amaçlayan sorular ve yanıt oranları: (1) Hekimliğin manevi 
tatmin veren bir meslek olduğuna inanma, %91,7; (2) Hekimin 
kendisini sürekli yenilemek zorunda olduğunu düşünme, %96,9; (3) 
Hekimliğin çok yorucu olduğunu düşünenler, %80,3; (4) Bir hekimin 
İngilizce bilmesini kaçınılmaz bir gereklilik olarak görenler, %76,2; 
Hekimlerin ileride (5) daha saygın ve (6) daha tatminkâr kazancı 
olacağını düşünenler sırasıyla, %45,1 ve %52’dir. (7) Hekim kazançları 
ile ilgili olarak, bir genelleme yapıldığında, çok iyi, iyi, orta ve kötü 
veya çok kötü olarak düşünenler sırasıyla, %10, %85, %5 ve %0 
olmuştur. (8) Tıp fakültesini bitirdikten sonra; pratisyen hekim olarak 
çalışmak isteyenler, %2,6; Uzman olup Devlet kurumunda ya da özel 
kurumda çalışmak isteyenler sırasıyla, %43,6 ve %28,2; Tıp 
fakültesinde öğretim üyesi olmak isteyenler, %15,4 ve henüz fikri 
olmayanlar da %10,3 olarak belirlenmiştir.  
Veriler yorumlandığında, ilk dört soruya verilen yanıtların, kendilerini 
bekleyen yoğun bir çalışma hayatının farkında olduklarını, buna karşılık 
5. ve 6. sorulara verilen yanıtların gelecekte saygınlık ve kazanç 
açısından beklentilerinin daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 
büyük çoğunluk, mevcut hekim kazançlarının düzeyini iyi olarak 
nitelemektedir. Bu verilerin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi ilgili 
makale içinde tartışılmıştır. 
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Amaç 

Bu araştırmanın amacı, probleme dayalı öğrenmenin (PDÖ) 
etkinliğini değerlendirmeye yönelik öğrenci ile öğretim elemanı için 
geliştirilen bir ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik analizlerini 
yapmaktır.   
Yöntem 

Çalışma Grubu: Ölçek geliştirme işlemleri için, biri Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem I öğrencileri (n= 1265), diğeriyse 
aynı fakültede PDÖ eğitim yönlendiricisi olarak görev alan öğretim 
elemanlarından (n=392) oluşan iki farklı çalışma grubundan veri 
toplanmıştır.  Birinci çalışma grubu öğrenci boyutunda, ikinci çalışma 
grubu ise öğretim elamanı boyutunda ölçeğin psikometrik özelliklerini 
belirlemek amacıyla kullanılmıştır.  

Veri toplama Araçları: PDÖ Etkinliğini Belirlemeye Yönelik 
Ölçek: Ölçme aracının geliştirilmesinde, DeVellis (2003), Tavşancıl  
(2006), Tezbaşaran (1997) tarafından önerilen aşamalar izlenmiştir. 
2003 yılında ilk olarak kuramsal tanım doğrultusunda, ilgili 
literatürdeki mevcut ölçme araçları taranmış ve incelenmiş, ancak 
PDÖ’nün etkinliğini ölçmeye yönelik herhangi bir ölçme aracı 
bulunamamıştır. Bu durumda, literatürde PDÖ nün klasik eğitime göre 
öğrenciye daha fazla yarar sağladığı kabul edilen konular derlenerek 
öğrenciler için, üç alt boyutta (bilgi (5), beceri (7) ve tutum (7) olmak 
üzere) 19 madde, öğretim elemanları için ise tek alt boyutta ve 14 
maddeden oluşan bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Öğretim elemanları 
için hazırlanan tüm maddeler öğrenciler için hazırlanan ölçekteki 
maddeler ile aynıdır. Öğrenci anketinde fazladan 4 madde daha yer 
almaktadır. Her iki ankette yer alan maddeler, eğitim yönlendiricilerine 
"Aşağıda belirtilen konu başlıklarında PDÖ öğrencilere ne ölçüde katkı 
sağlamıştır?", öğrencilere ise "Aşağıda belirtilen konu başlıklarında 
PDÖ sizlere ne ölçüde katkı sağlamıştır?" şeklinde sorulmuştur. Yazılan 
bu maddeler, tıp eğitimi alanında üç uzmana gönderilmiş ve 
uzmanların görüş ve önerileri doğrultusunda maddeler düzenlenmiştir. 
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Düzenlenen bu maddeler, anlaşılırlık bakımından ölçme ve 
değerlendirme uzmanı tarafından incelenerek gerekli düzeltmeler 
yapılmış ve ölçek hazırlanmıştır. 

Ölçekteki her bir madde için, 1 (kesinlikle katılmıyorum) ile 5 
(tümüyle katılıyorum) arasında Likert tipi beş seçenekten birinin 
işaretlenmesi gerekmektedir.  

Verilerin toplanması ve analizi: Hazırlanan ölçek, dönem 1 
öğrencilerine 2003 yılından bu yana her eğitim döneminin sonunda 
(Mayıs-Haziran aylarında) uygulanmıştır. 2005 yılından bu yana iki 
yılda bir olmak üzere yine her eğitim döneminin sonunda PDÖ de 
görev alan öğretim elemanları tarafından da ölçek doldurulmuştur. 
2009-2010 eğitim döneminin sonuna kadar belirtilen tarihlerde ölçek 
her iki araştırma grubuna da uygulanmıştır. Öğrencilerin %91.7’si 
(n=1161), öğretim elemanlarının %95.6’sı (n=375) ölçek sorularını 
tamamen yanıtlamıştır. Verilen yanıtlar üzerinden 2010 yılında ölçeğin 
yapı geçerliği incelenerek doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin 
güvenirlik analizinde her bir alt boyutun Cronbach Alfa değerleri 
hesaplanmıştır. 
Bulgular 

Ölçeğin öğrenci boyutunda üç maddenin geçerlik analizlerinde 
düşük değer alması nedeniyle bu maddeler ölçekten çıkartılarak 
analizler yapılmıştır. Bu ölçeğin yapı geçerliği incelenirken tüm alt 
boyutlarda Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI)>0.9, Standardize 
Ortalama Hataların Karekökü (SRMR) 0.05 ve Yaklaşık Hataların 
Ortalama Karekökü (RMSEA) 0.07 olarak bulunmuştur. Cronbach Alfa 
değeri bilgi boyutunda 0.72, beceride 0.81, tutum boyutunda 0.73, 
ölçeğin tümü içinse 0.86 olarak hesaplanmış ve kabul edilebilir 
düzeyde bulunmuştur. Ölçeğin öğretim elemanı boyutunun yapı 
geçerliği incelenirken ,CFI>0.9, SRMR 0.04 ve RMSEA 0.09 olarak 
bulunmuştur. Cronbach Alfa değeri 0.96 olarak hesaplanmış ve kabul 
edilebilir düzeyde bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda “Probleme 
Dayalı Öğrenimin Etkinliğini Değerlendirme” başlığı verilen ölçeğin 
öğrenci boyutunun 16, öğretim elemanı boyutunun 14 madde 
üzerinden geçerli ve güvenir bir ölçek olduğu saptanmıştır. 
Sonuç 

PDÖ etkinliğinin değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir 
olduğu gösterilen bu ölçeğin PDÖ uygulayan tıp fakültelerinde 
program değerlendirmenin bir parçası olarak kullanılabileceği 
düşünülmektedir.   
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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde iki yıldır sadece 

klinikte görev yapan eğiticiler için sadece klinikte eğitim üzerine 
odaklanılan kurslar düzenlenmektedir. Bu kurslar Dahili ve Cerrahi 
branşlarda ayrı olarak tasarlanmış ve ayrı olarak yürütülmektedir. 
Katılımcılar uzmanlığını yeni almış olanlar ile anabilim dallarında 
öğretim üyesi olarak çalışanlardan oluşmaktadır. Ayrıca Denizli Sağlık 
Yüksek Okulu ve Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu için de 
düzenlenen “Klinikte Eğitim” kursları vardır. Bu okullarda eğitici olarak 
çalışanlar da yine bu kursa katılarak eğitim almaktadır. “Klinikte Eğitim 
Kursu” çok küçük modifikasyonlar ile klinikteki görevlerinin bir parçası 
olarak eğitim veren sorumlu hemşireler ve diğer hemşireler için de 
düzenlenmektedir.  

Klinikte Eğitim Kursu yaklaşık %15’i yüz yüze oturumlardan ve 
geri kalanı uzaktan eğitim şeklinde düzenlenmiş ve internet üzerinden 
yapılan oturumlardan oluşmaktadır. Kurs süresi dört ay olarak 
planlanmış olmakla birlikte eğitim alan grubun uzaktan eğitim 
aktivasyonlarına katılım hızına göre üç ile beş ay arasında 
değişebilmektedir. Kurs sırasında üzerinde durulan konular aşağıdaki 
ünitelerde toplanmıştır: 
Ünite 1: Özdenetimli öğrenme  
Ünite 2: Öğrenme yaklaşımları ve erişkin öğrenci  
Ünite 3: Problem öğrenci  
Ünite 4: Hasta başı eğitimi planlama  
Ünite 5: Klinik akıl yürütme  

Yüz yüze yapılan oturumların ilk gününde çalışma grubuna 
“Klinikte İyi Eğitici Özellikleri” ile ilgili bir sunum yapıldı. Katılımcılardan 
internet üzerinden olan aktivasyonların başlamasının ilk haftasında 
“Klinikte İyi Eğitici Özellikleri” bir kez daha vurgulanarak 18 başlıkta 
toplanan bu özelliklerden en az birini en az bir hafta süresince 
uygulamaları istendi. Her haftanın sonunda kazanılan bu özellikleri 
süreçte yaşanan güçlükleri ile birlikte kendilerine özel kullanıcı adı ve 
şifre ile www.edinmed.org sitesindeki DESINMED (Distant Education 
System In Medicine) içinde bulunan kendilerinin katıldığı kursa girerek 

http://www.edinmed.org/
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açıklamaları istendi. Katılımcıların hangi özellikleri o hafta uygulamaya 
aldıklarını açıkça belirtmeleri de rica edildi. Uygulamaların girildiği tarih 
ve saat otomatik olarak Moodle Course Management System 
tarafından DESINMED ortamında saklandı. Bu uzaktan eğitim 
aktivasyonunda yapılan açıklamalar hem içerik hem de süreç 
bakımından incelendi.  

Çalışmamızın sonunda Klinikte Eğitim Kursu’nda özellikle 
üzerinde durulan klinikte iyi eğitici özelliklerinden bazılarının uygulama 
sürecinde ilk olarak ele alındığını ve bazılarının da daha sonraya 
bırakıldığını saptadık. Çalışmamızda ayrıca klinikte iyi eğitici 
özelliklerinin uygulamada ele alınışları bakımından değişik gruplar 
içinde farklılıklar olup olmadığını da değerlendirdik.  
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Özel Çalışma 
Modülleri Kapsamında Sağlık Eğitimi Projesi:  

Üç Yıllık Deneyim 
 

Serpil Velipaşaoğlu, Berna Musal 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 

 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Özel Çalışma Modülleri 

(ÖÇM); tıp eğitiminin ilk üç yılı içinde yer alan, öğrencilerin ilgi 
duydukları alanlarda bağımsız öğrenme becerilerinin geliştirilmesini, 
bilimsel metodolojinin temel ilkelerini öğrenmelerini ve uygulamalarını, 
bilimsel çalışmaları yazılı ve sözlü sunma becerilerini geliştirmeyi,  
toplumsal konularda bilgi ve duyarlılıklarını artırmayı hedefleyen 
eğitsel etkinlikler olarak tanımlanmıştır.  

2007-2008 akademik yılında Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’ndan üç 
öğretim elemanının öncülüğü ve koordinatörlüğünde, özel çalışma 
modüllerinin topluma dayalı eğitim uygulamalarıyla entegre edildiği, 
lise öğrencilerine yönelik bir sağlık eğitimi projesi hazırlanarak, 
uygulamaya konulmuştur. Projenin amacı, tıp fakültesi öğrencilerine 
toplumu tanıma ve topluma katkı sağlama olanağının sağlanması 
hedefi doğrultusunda, toplum sağlığı açısından öncelikli konularda lise 
öğrencilerine yönelik sağlık eğitimi programı planlanması ve 
uygulanması olarak belirlenmiştir. 

Liselere Yönelik Sağlık Eğitimi Projesi kapsamında yer alan 
ÖÇM’lere katılan öğrenciler sorumlu öğretim üyelerinin 
danışmanlığında sağlık eğitimi verecekleri konuda literatür tarayarak 
eğitim ve sunum materyallerini hazırlamakta, ardından yine öğretim 
üyelerinin gözetiminde, belirlenmiş liselere giderek lise öğrencilerine 
sağlık eğitimi vermektedir.  

Uygulamanın başlangıcında Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile bir protokol yapılmış ve projenin uygulanacağı liseler belirlenmiştir.  
Aynı yıl gerçekleştirilen bir ÖÇM çalışması kapsamında, belirlenen 
bölgedeki liselerde 1031 öğrenciye anket uygulanarak, lise 
öğrencilerinin eğitim gereksinimi duydukları sağlık konuları 
saptanmıştır.  

Uygulamanın başlangıcından bugüne dek geçen üç yıllık süreçte, 
proje kapsamında 19 öğretim elemanı tarafından 11 konu başlığında 
22 ÖÇM açılmış, bu ÖÇM’lerde 105 tıp fakültesi öğrencisi görev almış 
ve belirlenen iki lisede toplam 41 ders saati sağlık eğitimi verilmiştir. 
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Projenin başlangıcında lise öğrencilerinin eğitim almak istedikleri 
konularla karşılaştırıldığında, öğrencilerin en fazla eğitim gereksinimi 
bildirdikleri 15 konunun 13’ünde sağlık eğitimi taleplerinin karşılandığı 
görülmekte; gerek tıp fakültesi gerekse lise öğrencilerinin uygulama 
konusunda olumlu geribildirim verdikleri, projenin hedeflerine uygun 
biçimde ilerlediği izlenmektedir. ÖÇM kapsamında uygulanan diğer 
sosyal sorumluluk projeleri ve Liselere Yönelik Sağlık Eğitimi 
Projesi’nin önümüzdeki yıllarda daha çok sayıda öğrenci ve öğretim 
üyesini kapsayacak şekilde geliştirilerek uygulanması planlanmaktadır. 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Alan 
Çalışmaları Geri Bildirimleri: 2010-2011 

 
Ahmet Soysal, Bülent Kılıç, Türkan Günay, Volkan Damgacı 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.  
 
Giriş ve Amaç:  

Tıp eğitiminin temel amacı toplumun sağlık sorunlarını ve 
önceliklerini bilen, bu sorunları belirleme ve onlara yönelik çözüm 
üretme becerisini kazanmış, toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi 
hedef olarak benimsemiş hekimler yetiştirmektir. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF), toplumsal hedefler doğrultusunda, 
Dönem 1 öğrencileri için ülkemizin sağlık sistemini tanımaya yönelik 
olarak 2003-2004 öğrenim yılından bu yana alan çalışmaları 
yürütmektedir. Bu güne kadar küçük grup çalışmaları (KGÇ) ve sağlık 
kurumlarına gezi şeklinde yürütülen bu çalışmalar; 2010-2011 öğretim 
yılından itibaren öğrenci sayısındaki artış ve alan gezisi için organize 
edilmesi gereken araç, şoför, kurum izni vb pratik nedenlerden ötürü 
sadece KGÇ olarak değiştirilmiştir. Bu çalışmada, yeni uygulamadaki 
KGÇ'nin ve öğrenci geribildirimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
Yöntem:  

DEÜTF'de 2010-2011 eğitim döneminde Dönem 1 'de 248 
öğrenci bulunmaktadır. Yıl içi Alan Çalışması olarak gerçekleştirilen 
KGÇ'ler 10-12 kişilik gruplarla yapılmakta, her grupta bir Halk Sağlığı 
öğretim üyesi çalışmayı yönlendirmektedir. KGÇ sırasıyla “sağlık 
örgütlenmesi”, “sosyal güvenlik”, “sağlık insan gücü” ve “sağlık 
sistemleri” konularında hazırlanan dört ayrı senaryoyla 
gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın standardizasyonu ve sorulan 
soruların yanıtları için senaryolarla ilgili ayrı bir eğitim yönlendiricisi 
rehberi hazırlanmıştır. Uygulama her bir senaryo için iki ayrı ders 
saatinde, öğrenciler iki gruba ayrılarak ve senaryo eşliğinde tartışma 
olarak yürütülmektedir. KGÇ sonunda oturumla ilgili geribildirim 
alınmaktadır. Geri bildirim formlarında belirtilen başlıkları katılımcının 
“kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “ne katılıyorum, ne 
katılmıyorum”, “katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” yanıtları ile 
değerlendirmesi istenmiştir. Değerlendirmede "katılıyorum ve 
kesinlikle katılıyorum" seçenekleri birleştirilerek verilmiştir. 
Öğrencilerden alınan geribildirimlerin dağılımı yüzdeler olarak 
verilmiştir. 133 öğrenci geribildirim formunu doldurmuştur. Geribildirim 
verme oranı %.53.6 ’dır. Analizler SPSS 11.0 programında yapılmıştır. 
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Bulgular:  
KGÇ’lere katılan dönem 1 öğrencilerinden alınan geri 

bildirimlerde, bilgilerin kendisi için yeni olup olmadığı sorusuna 
katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum yanıtını verenler grubun; sağlık 
örgütlenmesi için %62.2, sosyal güvenlik için % 50.3, sağlık insan 
gücü için %54.9, sağlık sistemleri için %65.2‘idi. Amaçlar açık bir 
şekilde belirtildi sorusuna ise katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum 
diyenler sırası ile %80.0, %82.7, %75.7 ve % 91.1’idi. Konuların 
küçük grup çalışması yöntemi ile işlenmesine katılan ve kesinlikle 
katılanlar ise yine sırası ile %65.5, %74.7, % 83.8 ve %85.1’idi.  
Sonuç:  

Giderek artan öğrenci sayısı nedeni ile sağlık kurumları gezileri 
ile bütünleştirilemese bile; öğrenci geri bildirimleri ile tıp eğitiminin ilk 
yılında sağlık sistemimizi tanıma amaçlı KGÇ’lerden yararlanıldığı 
görülmüştür.  Konuların KGÇ yöntemi ile işlenmesine katılan öğrenci 
sayısı yıl sonuna doğru giderek artmıştır. Ancak bilgilerin kendisi için 
yeni olup olmadığı sorusuna "katılıyorum" yanıtını veren öğrenci 
sayısının düşük olması gelecek yılki uygulamalarda değerlendirmeye 
alınmalıdır. 
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Küresel Toplum Tabanlı Tıp Eğitiminde Ulusal Bir Model: 
Köy Enstitüleri 

 
Nurhan Meydan Acımış 

 
Tıp eğitimin en önemli köşe taşını “Edinburg” bildirgesi 

oluşturur. Tıp eğitimi ile ilgili tüm sorunların ve çözüm önerilerinin 
tartışıldığı bu bildirgede; ulusal sağlık gereksinimlerine öncelik tanıyan,  
koruyucu hekimliğin geliştirileceği, yaşam boyu aktif ve yeterli olacağı, 
eğiticilerin eğitimine önem veren, bütüncül tıp eğitimi ve sağlık 
hizmetlerinin es güdümünün kurulacağı, çok bileşkeli sürekli eğitime 
önem verilmesine karar verilmiştir. 

Günümüzde bu bildirgenin uygulamaları Probleme Dayalı 
Öğrenim (PDÖ) ile yapılmaktadır. PDÖ sistemi öğrenci merkezlidir, 
öğrenim küçük öğrenci gruplarından oluşur, eğiticiler rehber 
yönlendiricilerdir, problemler klinik soruları çözmeye becerilerini 
geliştirir, öğrenciyi konuya odaklar. PDÖ eğitimin temeli oluşturmakta 
fakat maliyeti yüksek olmaktadır. 

Köy Enstitüleri; İkinci Dünya Savası Yıllarında(1940) 
uygulanmaya başlanan temel eğitimde çağdaşlığı ve eşitliği hedefleyen 
bir eğitim seferliğinin adıdır. Eğitimin toplumsallaşmasını ve 
yaygınlaşmasını sağlarken; öğrenciye iş üstünde öğrenme ve 
öğrenirken üretme teknikleri öğretilir. Bu sayede öğrenci çalışmayı 
işselleştirir, kendi emeği ile eğitim süreçlerine katılır ve aynı zamanda 
eğitimi süreçlerinin maliyetini karşılar.  

Köy Enstitüleri; eğitimde demokratik tartışma süreçlerinin 
yaşandığı, eleştirel düşünmenin kazanıldığı, yönetime katılma, sorma, 
sorgulama bilinicinin edinildiği, dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen, 
çözüm için akıl ve bilimi kullanan insanları yetiştirme projesidir. 

Köy Enstitüleri üzerinde çalışılması gereken ulusal bir model; 
küresel yaşamı kucaklayacak benzersiz bir örnektir. 
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Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf 
Öğrencilerinin Meslek Seçimi 

 
Selcen Öncü  

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD 
 
Giriş  

Ülkemizde eğitim politikalarımız ve zorlu üniversite giriş 
sınavları nedeni ile bireyler istedikleri meslekleri seçme imkanı 
bulamayabilmektedirler. Bireylerin meslek seçimleri farklı etkenlerden 
etkilenebilmektedir. 
Amaç 

Çalışmamızın amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ni tercih eden öğrencilerin meslek seçimlerini ve fakültemizi 
seçmelerindeki etkenleri tespit etmektir.  
Yöntem 

Araştırma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıfına başlayan 
toplam 134 öğrencinin 124’ünün (%92,5) katılımı ile gerçekleşmiştir.  
Gönüllülük esasına dayalı olan araştırmada öğrencilere tanıtıcı sorular 
ve tıp fakültesi seçimlerini etkileyen faktörler ile ilgili toplam 13 soru 
maddesinden oluşan bir anket formu uygulanmıştır.  
Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %50,8’i (63) erkek, %49,2’si 
(61) kadın idi. Yaşları 17-22 arasında değişen öğrencilerin yaş 
ortalamaları 18,56±0,82 idi. 

 Mezun oldukları okullara göre  % 64,5’i (80) Anadolu ve 
Anadolu Meslek Lisesi, %23,4’ü (29) fen lisesi, %8,1’i (10) normal lise, 
%4’ü (5) ise özel lise olarak sıralanmışlardır. Öğrencilerin bölgesel 
olarak dağılımları Ege Bölgesi % 45,2 (56), İç Anadolu Bölgesi %21 
(26), Akdeniz Bölgesi, %14, 5 (18), Marmara %8,9 (11), Karadeniz 
%4,0 (5), Doğu Anadolu %2,4 (3), Güneydoğu Anadolu Bölgesi %2,4 
(3), %0,8 (1) öğrenci ise Kıbrıs olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin 
%58. 9’u (73) üniversite sınavını ilk girişlerinde kazanmışlardır. 
Fakültemiz, %12.9 (16) öğrencinin ilk 3 tercihinden birisi, %20,4’ünün 
3-6, %22,6 (28) öğrencinin 6-10 arası, %44,4 öğrencinin (55) ise 
10.dan sonraki tercihlerinden birisi olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin 
%82,3’ü (102) üniversite sınavına tekrar girmeyi düşünmediklerini 
belirtmişlerdir. 
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Öğrencilerin %71’i (88) fakülte tercihinde en etkili olanın 
kendisi olduğunu, %20,2’si (25) ailesinin, % 4,8’i (6) öğretmenlerinin, 
%4’ü (5) tanıdığı hekimlerin etkili olduğunu bildirmişlerdir. 

Mesleki kariyer planlamalarında; %58,1’i (72) devlet 
hastanesinde uzman hekim olmak isterken, %16,1’i (20) üniversitede 
akademisyen olmak istediklerini, %12,1’i (15) ise kariyerlerine yurt 
dışında devam etmek istediklerini, %9,0’u ise özel hastane gibi farklı 
ortamlarda çalışmayı planladıklarını bildirmişlerdir. Öğrencilerin tıp 
fakültesini seçmelerindeki en önemli üç etken; insanlara yardım etmek 
isteği, tıp alanına ilgi duymak ve hekimliğe ilgi duymak olarak 
sıralanmıştır. Öğrencilerin fakültemizi tercih etme nedenleri olarak ; % 
31,4’ü (39) yaşadığı çevreye yakın olması, %9,7’sinin (12) fakültenin 
eğitim sistemini beğenmeleri,  %4,8’i (6) TUS başarısı, %15,3’ü (19) 
ise üniversite yerleştirme sınavında aldıkları puan sıralanmıştır. 

Öğrencilerin fakülte ile ilgili ilk izlenimleri sorulduğunda; % 
62,9’u  (78) ilk izlenimlerinin olumlu olduğunu bildirmişlerdir. Bunun 
nedeni olarak, öğretim üyelerinin öğrenciler ile sıcak ve ilgili ilk 
karşılaşmaları,  fakültenin çağdaş bir eğitim anlayışına sahip, 
gelişmekte olan bir fakülte olması, fiziki özellikler olarak binaların ve 
hastanenin yeni ve bakımlı olması bildirilmiştir.         

Öğrencilerin %14,5’i  (18) ise ilk izlenimlerinin olumsuz 
olduğunu bildirmişlerdir. Bunun nedeni olarak; kampüs içindeki fakülte 
binasının sosyal imkanlara ulaşmak için uzak olması, çevre 
düzenlemesinin yetersizliği, öğrencilerin ders görmekte oldukları 
sınıfların öğrenci sayısını karşılayabilecek yeterlikte olmaması ve 
benzer fiziki sorunlar bildirilmiştir. 
Sonuç 

Öğrencilerimizin fakülte tercihlerinde kendi isteklerinin ve 
insanlara yardım etme isteklerinin ön planda olması değerli 
bulunurken kariyer planlamalarında önceliğin devlet hastanelerinde 
olması düşündürücüdür. Fakültemiz birinci sınıfına yeni başlayan 
öğrencilere fakültenin fiziki özelliklerinin, eğitim sisteminin ve hekimlik 
mesleğinin özelliklerinin aktarılabileceği uyum programlarının mesleğe 
ve fakülteye ilk adımda motive edici olabileceği düşünülmektedir. 
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Tıp Fakültelerinde Uygulanan Probleme Dayalı 
Öğrenme, Hibrit ve Entegre Eğitim Programlarının 

Öğrencilerin Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Yaklaşımları 
Üzerine Etkisi 

 
Erol Gürpınar1, Hilal Batı2, Cihat Tetik3 

1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 

3 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 
 

Bu çalışma Türkiye’de PDÖ, hibrid ve entegre eğitim 
uygulayan üç farklı tıp fakültesinde 2008-2009 eğitim döneminde 
eğitime yeni başlayan öğrencilerin öğrenme stil ve yaklaşımlarını 
belirleyerek, yıllar içinde gelişen değişimi, bu değişime neden olan 
etmenleri ve eğitim programının bu değişimdeki yerini belirlemeyi 
amaçlamaktadır.  

Bu amaçla program modeli olarak PDÖ uygulayan Pamukkale 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, hibrit eğitim uygulayan Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ve entegre eğitim uygulayan Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültelerinde, 2008-2009 eğitim öğretim döneminde  fakülteye yeni 
başlayan dönem 1 öğrencilerine eğitim yılının başında (Eyül 2008) 
öğrenme stillerini belirlemek için, Kolb öğrenme stilleri envanteri, 
öğrenme yaklaşımlarını belirlemek için, Bigss tarafından geliştirilen R-
SPQ-2F ve öğrencilerin demografik verileri ve öğrenme stil ve 
yaklaşımına etki edebileceği düşünülen bağımsız değişkenleri içeren 
bir anket formu uygulanmıştır. Aynı anketler ikinci yılın sonunda 
(Mayıs 2010) aynı öğrencilere dönem II’de (sınıfta kalan öğrenciler ve 
üst sınıftan gelen öğrenciler hariç turularak) tekrar uygulanmış ve 
öğrencilerin öğrenme stil ve yaklaşımlarındaki değişim ve buna etki 
eden etmenler saptanmıştır. Öğrenme yaklaşımı ölçeği uygulanmadan 
önce ölçeği geliştiren John Biggs’ten ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin 
izin alınmış ve daha sonra ölçek Türkçe’ye uyarlanıp geçerlik ve 
güvenirlik çalışması yapılmıştır. 

Araştırma grubunun öğrenme stillerinin dağılımı incelendiğinde 
gerek ilk yıl gerekse ikinci yılda özümseyen öğrenme stiline sahip 
öğrencilerin daha fazla sayıda olduğu, daha sonra sırası ile ayrıştıran, 
değiştiren ve yerleştiren öğrenme stillerinin olduğu bulunmuştur. 
Araştırmanın ilk ve ikinci yılında devam edilen eğitim programına göre 
öğrencilerin öğrenme stillerindeki değişim incelendiğinde PDÖ ve 
entegre eğitimde, özümseyen öğrencilerin oranında azalma ve 
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ayrıştıran öğrencilerin oranında artma varken, hibrid eğitimde tam 
tersi bir durum olduğu gözlenmiştir. Araştırmada incelenen bağımsız 
değişkenlere göre (farklı eğitim programları dahil) ikinci yılda öğrenme 
stillerindeki değişim üzerinde hiçbir değişkenin anlamlı bir etkisinin 
olmadığı saptanmıştır. Buna karşın iki yıl içerisinde öğrencilerin 
yaklaşık yarısının öğrenme stili değişmiştir. Bu bulgulardan yola 
çıkarak tıp eğitiminin genel olarak öğrenme stillerini etkilediği ve 
değişimine yol açtığı söylenebilir. 

Araştırma grubunun öğrenme yaklaşımı incelendiğinde ilk yıl 
öğrencilerin %71.2’si derin yaklaşıma sahipken bu oranın ikinci yılda 
%56.3’e düştüğü, araştırmanın ilk ve ikinci yılında devam edilen eğitim 
programına göre öğrencilerin öğrenme yaklaşımında anlamlı bir fark 
olduğu saptanmıştır (p<0.05). İkinci yılda araştırma grubunun 
tamamında derin öğrenme yaklaşımından yüzeysel yaklaşıma doğru 
bir kayma olduğu, bu kaymanın en fazla hibrid en az PDÖ program 
uygulayan fakültelerde olduğu bulunmuştur. Araştırmada incelenen 
dört bağımsız değişken ve devam edilen eğitim programına göre bu 
değişkenlerden hangisinin öğrenme yaklaşımına etki ettiğini saptamak 
için yapılan lojistik regresyon analizinde, öğrenme yaklaşımına ilk yıl 
hiçbir değişkenin anlamlı etkisinin olmadığı, ikinci yıl ise sadece eğitim 
programının öğrenme yaklaşımı üzerine anlamlı etkisinin olduğu 
(p=0.023) saptanmıştır.  
 Sonuç olarak bu araştırma ile tıp fakültesi öğrencilerin 
öğrenme stillerinin büyük çoğunluğunun özümseyen ve ayrıştıran tipte 
olduğu, zaman geçtikçe bu iki grubun çoğunluğunun benzer oranlarda 
kaldığı belirlenmiştir. Bu iki yılda öğrencilerin yaklaşık yarısının 
öğrenme stilinin değiştiği ancak tıp fakültelerinde uygulanan farklı 
eğitim programlarının öğrenme stilindeki bu değişime anlamlı bir 
etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Bununla birlikte tıp eğitiminin 
başlangıcında öğrenciler öğrenmeye daha derin yaklaşırken zamanla 
daha yüzeysel yaklaşmaya başlamışlardır. Öğrenme yaklaşımındaki 
istenmeyen bu değişimde eğitim programının anlamlı bir etkisi vardır. 
Tıp fakültelerinde müfredat geliştirilirken bu bilgilerin göz önünde 
tutulması yararlı olacaktır. 
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Probleme Dayalı Öğrenimin Eğitim Yönlendiricileri ve 
Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi 

 
Erol Gürpınar1, Cihat Tetik2, M.Kemal Alimoğlu1,  

Ilgaz Akdoğan3 

1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD 

3 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AD  
 

Amaç 
Bu araştırmanın amacı tam PDÖ ve hibrid eğitim programı 

uygulayan iki tıp fakültesi öğrenci ve eğitim yönlendiricilerinin PDÖ’nün 
belirli konularda öğrenciye ne ölçüde katkı sağladığı ile ilgili 
düşüncelerini, PDÖ’den memnuniyetlerini ve eğitim programı 
modeliyle PDÖ’ye yönelik düşüncelerin ilişkisini saptamaktır.  
Yöntem 

Kesitsel ve tanımlayıcı tipteki bu araştırmada, eğitim 
programında tam PDÖ uygulayan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
ve hibrid program uygulanan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
2008-2009 eğitim döneminde PDÖ de görev alan eğitim yönlendiricisi 
(sırası ile n=95 ve 174) ve aynı dönemde Dönem I ve II’de eğitim 
gören öğrencilerin tümü (sırası ile n=117 ve 382) araştırma evrenini 
oluşturmuştur (toplam 768 kişi).  

Araştırma evrenine eğitim döneminin sonu olan Haziran 2009 
tarihinde bir anket formu uygulanmıştır. Eğitim yönlendiricisi için 
hazırlanan ankette, eğitim yönlendiricisinin hangi bölümde (Temel, 
Dahili ve Cerrahi Bilimler Bölümü) görev aldığı, PDÖ’nün öğrenciler için 
yararlı bir uygulama olup olmadığı konusundaki görüşleri ve PDÖ’den 
memnuniyeti sorgulanmıştır. Literatürde PDÖ’nün klasik eğitime göre 
öğrenciye daha fazla yarar sağladığı kabul edilen konular derlenip 
bunlara yönelik 14 önermenin yer aldığı bir anket formu hazırlanmış ve 
hem eğitim yönlendiricileri hem de öğrencilere uygulanmıştır. Anket 
formunda yer alan önermeler, eğitim yönlendiricilerine "Aşağıda 
belirtilen konu başlıklarında PDÖ öğrencilere ne ölçüde katkı 
sağlamıştır?", öğrencilere ise "Aşağıda belirtilen konu başlıklarında 
PDÖ sizlere ne ölçüde katkı sağlamıştır?" şeklinde sorulmuştur. Ayrıca 
her iki grubun anketinde de “PDÖ’den memnunum” şeklinde bir 
önerme yer almıştır. Katılımcılar sorulara beşli likert ölçeği kullanarak 
yanıt vermiştir.   
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Bulgular 
Anket sorularına Eğitim Yönlendiricilerinin %87.7’i (n=236), 

öğrencilerin ise %94.4’i (n=471) yanıt vermiştir. Eğitim 
yönlendiricilerinin %70.3’ünün, "PDÖ öğrenci için genel anlamda 
yararlı bir uygulama mıdır?" sorusuna “evet” yanıtını verdiği, bu oranın 
tam PDÖ uygulayan fakültede daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
Temel, Dahili ve Cerrahi Bilimler Bölümlerinin üçünde de tam PDÖ 
uygulayan fakültede “evet” yanıtı diğer fakülteye göre daha yüksek 
bulunmuştur.  

"PDÖ’den memnun musunuz?" sorusuna eğitim 
yönlendiricilerinin %62.3’ü “evet” yanıtı vermiş, her üç bölümde de 
tam PDÖ uygulayan fakültede “evet” yanıtının oranı daha yüksek 
bulunmuştur. Aynı soruya öğrencilerin %54.8’inin “evet” yanıtı verdiği, 
hibrid eğitim uygulayan fakültede bu oranın daha yüksek olduğu 
(%56.6) belirlenmiştir.  

Eğitim Yönlendiricilerinin ve öğrencilerin PDÖ’nün belirli konu 
başlıklarında ne ölçüde katkı sağladığı ile ilgili düşüncelerini 
belirlemeye yönelik ankete göre eğitim yönlendiricileri PDÖ’nün en 
fazla iletişim kurabilme becerilerine, öğrenciler ise problem çözme 
becerilerine katkı sağladığını bildirmektedir. PDÖ ve hibrid eğitim 
uygulanan öğrencilerin ve eğitim yönlendiricilerinin tüm önermelere 
verilen yanıtlar üzerinden elde edilen ortalama puanları 
karşılaştırıldığında ise iki önerme dışında kalan diğer önermelerde tam 
PDÖ uygulayan fakültedeki öğrencilerin daha yüksek bir puan verdiği 
ve büyük çoğunluğunda anlamlı fark olduğu, eğitim yönlendiricilerinde 
ise tüm önermelerde PDÖ uygulayan fakültedeki eğitim 
yönlendiricilerinin daha yüksek bir puan verdiği ve biri hariç tümünde 
anlamlı fark olduğu saptanmıştır.  
Sonuç  

Sonuç olarak her iki fakültede de araştırma grubunun büyük 
çoğunluğunun PDÖ’den memnun olduğu ve ankette belirtilen 
konularda PDÖ’nün yararlı olduğunu düşündükleri, tam PDÖ 
uygulanan fakültede bu memnuniyet oranının daha yüksek olduğu 
saptanmıştır.  
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Etkin Bir Sunu Hazırlama Üzerine Bir Özel Çalışma 
Modülü Örneği 

 

M.Kemal Alimoğlu1, Sümer Mamaklı1, Erol Gürpınar1, Bikem 
Süzen2 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AD 

 

Amaç: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) dönem II 
öğrencileriyle son iki yıldır yürütülmekte olan “Etkin Sunu Planlama ve 
Yapma” başlıklı özel çalışma modülünü (ÖÇM) ve modülün etkinliğini 
değerlendirme sürecini tanıtmak.   
Gereç yöntem:  

a) ÖÇM: AÜTF de ÖÇM, ilk kez 2008-2009 eğitim-öğretim 
döneminde uygulanmaya başlamıştır. Dönem 2 programında yer alan 
ÖÇM konuları gönüllü öğretim üyeleri tarafından Eğitim Öğretim 
Koordinasyon Kuruluna sunulmakta ve bunlar arasından kabul 
edilenler her eğitim-öğretim döneminin başında öğrencilere 
duyurulmaktadır. Öğrenciler seçtikleri ÖÇM konusunda yıl boyunca, 
eğitim-öğretim döneminin başında belirlenen saatlerde ilgili öğretim 
üyeleriyle birlikte çalışmaktadır. Dönem sonunda öğretim üyesi ve 
öğrencilerin geniş katılımıyla yapılan toplantıda, her ÖÇM de yapılan 
etkinlikler tanıtılmaktadır. 

Etkin Sunu Planlama ve Yapma başlıklı ÖÇM 2009-2010 ve 
2010-2011 eğitim-öğretim dönemlerinin başında öğrencilere ilan 
edilmiştir. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’ndan üç, Anatomi Anabilim 
Dalı’ndan bir öğretim elemanı tarafından planlanan, önerilen ve 
yürütülen modülün amacı katılımcıların bir sunuyu planlama, hazırlama 
ve yapma becerilerini artırmaktır. Her iki yılda da öğretim elemanları 
tarafından verilen eğitimin içeriği:  
- Etkin bir sununun planlanma aşaması 
- Görsel-işitsel gereçlerin doğru ve etkin kullanımı 
- Metin ve şekilleri sunum materyaline yerleştirme  
- Farklı ortamlarda etkin sunu yapmanın ipuçları 
- Sunum sırasında beden dili ve ses tonunu kullanmadır. 

b) Katılımcılar: Çalışmalara ilk yıl altı, ikinci yıl 25 Dönem 2 
öğrencisi katılmıştır.   

c) Uygulama ve etkinlik değerlendirmesi:  
Birinci yıl:  Öğrencilerle yapılan ilk toplantıda tanışmanın 

ardından, ÖÇM’nin amacı ve hedefleri aktarılmış, öğrencilerin görüş ve 
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önerileriyle içerik ve program belirlenmiştir. İlk dört hafta, henüz hiçbir 
eğitim verilmemişken, öğrenciler kendi belirledikleri bir konuda 10-15 
dakikalık sunu hazırlayıp gruba sunmuştur. Geri bildirim ve tartışma 
yapmadan, yapılan tüm sunumlar videoya kaydedilmiştir.  Daha sonra 
öğretim elemanları tarafından içeriği oluşturan konularda uygulama 
ağırlıklı eğitim verilmiştir. Verilen eğitimin ardından öğrencilerin eğitim 
öncesi sunumları grup halinde izlenmiş, olumlu ve geliştirilmesi 
gereken noktalar tartışılmıştır. Ardından, öğrenciler yine kendi 
belirledikleri bir konuda yeni edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak 
bir sunu hazırlamışlar ve yapılan her sunumun sonrasında 
öğrencilerden ve eğiticilerden geri bildirim alınmıştır. ÖÇM’nin 
etkinliğini değerlendirmek amacıyla öğrencilerden katıldıkları bu 
modüle yönelik birer eleştirel metin yazmaları, yazdıklarının ileride bu 
modülün geliştirilmesine ışık tutacağı bildirilmiştir. Öğrencilerin oldukça 
memnun oldukları izlenince, modülün gelecek eğitim-öğretim 
döneminde devamına karar verilmiştir.   

İkinci yıl: Tanışma ve ÖÇM’nin amaç-hedeflerinin tanıtılmasını 
takiben içerik ve toplantı günleri birlikte belirlendi. İlk toplantıda 20 
doğru-yanlış tipi sorudan oluşan bir ön-test uygulanarak katılımcıların 
başlangıçtaki bilgi düzeyleri belirlendi. Ardından beş hafta boyunca 
katılımcılar kendi hazırladıkları sunumlarını yaptılar. Yapılan her sunum 
için öğretim elemanları yapılandırılmış bir formla, öğrencilerse 
herhangi bir form kullanmadan 100 üzerinden puan verdiler. Daha 
sonra öğretim elemanları tarafından eğitim verildi ve öğretim 
elemanlarının değerlendirme yaparken kullandıkları form ayrıntılarıyla 
tanıtıldı. Son aşamada öğrenciler tüm öğrendiklerini uygulayarak ve 
değerlendirme ölçütlerini dikkate alarak tekrar birer sunum hazırlayıp 
sunmaya başladılar ve halen devam etmektedirler. Bu sunumlar 
sırasında katılımcılar yine her sunuya 100 üzerinden puan vermektedir.    
Bulgular: İlk yılda katılan öğrencilerin yazılı geri bildirimlerinden 
oluşan nitel veriler elde edilmiş olup, katılımcıların oldukça memnun 
oldukları izlenmiştir. Öğrencilerin gösterdiği ilerleme ise video kayıtları 
üzerinde konuşulsa da nicel olarak gösterilmemiştir.  

İkinci yılda ön-test ortalama puanı 100 üzerinden 60.0±9.3 
bulunmuştur. Yapılan 25 sunum için öğretim elemanlarının verdiği 
ortalama puan (43.5±10.5)  ile öğrencilerinki (71.5±11.7) arasında 
anlamlı fark bulunmuştur.   
Sonuç: “Etkin Sunu Planlama ve Yapma” başlıklı ÖÇM giderek daha 
fazla ilgi görmekte ve yararlılığı öğrenciler tarafından dile 
getirilmektedir.   
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Yaşlanan Dünya ve Tıp Müfredatında Geriatri 
 

Filiz Koç, Gülşah Seydaoğlu, Neslihan Boyan, Rengin Güzel, 
Ufuk Mete, Murat Gündüz, Aysun Uğuz, Serdar İskit,  

Derya Altıntaş 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

  
Yaşlılık, “Çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin 

azalması” olarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler 60 yaş, Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) ise 65 yaştan sonrasını yaşlılık dönemi olarak 
kabul etmektedir. DSÖ'nün projeksiyonuna göre, 1998 yılı itibari ile 
390 milyon olan 65 yaş üstü nüfus 2025 yılında 800 milyona ulaşarak 
dünya nüfusunun %10'unu oluşturacaktır. Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de değişmekte olan bu nüfus yapısı göz önüne alınarak bazı 
hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Bu konuda ele alınması gereken 
önemli konulardan biri de sağlık hizmetlerinin yeniden 
düzenlenmesidir. Bu bağlamda hekimlerin yaşlanan bir nüfusun 
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere eğitilmesi daha da önem 
kazanmaktadır.  Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de geriatri bilim 
dalı olsun ya da olmasın geriatri eğitimleri mezuniyet öncesi tıp 
eğitimlerinde yer almaktadır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 3., 4., 5. ve 
6. sınıf,  Hacettepe Üniversitesi’nde 4. ve 6. sınıf, Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi’nde 3. ve 6. sınıf,  İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp 
Fakültesi’nde 3. ve 5. sınıf, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 3. 
sınıf öğrencilerine değişik teorik ve problem çözmeye yönelik pratik 
eğitimler uygulanmaktadır. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 3. 
sınıf öğrencilerine ise “Yaşlı Bloğu” uygulaması yapılmaktadır.  

Fakültemizde ise 2007 yılından bu yana 3. sınıf öğrencilerine “Yaşlı 
Bireye Multidisipliner Yaklaşım” modülü uygulanmakta eğitmen ve 
öğrencilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda her yıl içerik gözden 
geçirilmektedir. Çalışmada modülün içeriği ve sonuçları ayrıntılı 
sunulacaktır. Uyguladığımız modülden elde ettiğimiz deneyimler,  
yaşlanan dünya demografisi gözetildiğinde geriatrinin müfredat 
içeriğinde çok daha fazla yer alması gerektiğini düşündürmektedir.  

Değerlendirmeler sonucunda aşağıda sunulan değerlendirmelerin 
tıp eğitiminin yeniden gözden geçirilmesinde göz önünde 
bulundurulmasında yarar olacağı düşünülmektedir:  

1. Tıp fakültelerinde geriatri eğitimi müfredatın bir parçası olmalı, 
2. Eğitim preklinik yıllardan başlayıp mezuniyete kadar devam 

etmeli, 
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3. Her tıp fakültesinde geriatri bilim dalları bulunmalı, 
4. Eğitim geriatri bilim dallarının liderliğinde öğrencilere 

aktarılmalı, 
5. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimde, 

a. yaşlıya empati,  
b. sağlıklı yaşlanma, 
c. interdisipliner ekip çalışması, 
d. etik ve geriatrik sendromlara yaklaşım yer almalı, 

6. Kültürel farklılıkları dikkate alınarak pilot modeller 
oluşturulmalı,  

7. Sağlıklı ve aktif yaşlanmanın önemi kavranmalı, 
8. Bunun için sosyal, siyasal tedbirler alınmalıdır.  
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Hekim Hasta İletişim Modülünde Isınma;  
İsimlerimiz Kişiliğimizi, Mesleki Beklentilerimizi ve 

Taleplerimizi Belirler mi? 
 

Gülşah Seydaoğlu, Rengin Güzel, Derya Altıntaş, Ufuk Mete, 
Filiz Koç, Neslihan Boyan, Aysun Uğuz, Serdar İskit, Murat 

Gündüz 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

 
Amaç:  

Bu çalışmanın amacı, Ç.Ü. Tıp fakültesi son sınıfta 
gerçekleştirilen “Hekim-Hasta İletişim” modülü sırasında ısınma 
yöntemi olarak kullanılan bir uygulamadan elde edilen sonuçları 
paylaşmaktır. Bu çalışmada, öğrencilerinin geleceğe dair mesleki ve 
sosyal projeksiyonları, sağlık sistemi içindeki değişim talepleri 
sorgulanmış ve bunların öğrencilerin isimleri ile ilişkisi araştırılmıştır. 
Yöntem:  

Bu çalışma 2007-2008 öğretim döneminde gerçekleştirilen 
“Hekim-Hasta İletişim” modülü sırasında ısınma yöntemi olarak 
kullanılan bir uygulamadan elde edilen sonuçların analiz edildiği nitel 
bir çalışmadır. Isınma uygulamasında öğrencilere dağıtılan armalarda 
dört bölümden oluşan kutulardaki soruları yanıtlamaları istenmiştir. 
Birinci kutuya; isimlerini, isimlerinin anlamını, isimlerinin kişilikleri 
üzerinde etkisi olup olmadığını, varsa ne yönde etkisi olduğunu 
yazmaları istenmiştir. İkinci kutuya kendilerini 10 yıl sonra mesleki 
olarak nerde görmek istedikleri, 3. kutuya kendilerini sosyal olarak 10 
yıl sonra hangi konumda görmek istedikleri, 4. kutuya ise ellerinde 
olanak olsa sağlık sisteminde değiştirmeyi istedikleri öncelikli iki 
sorunu yazmaları istenmiştir. 
Bulgular:  

Çalışmaya katılan 93 öğrencinin %3,2’si isminin olumsuz 
anlam taşıdığını, %23,7’si “iddialı” (fetheden, lider, başkomutan, eşsiz 
vs) bir anlamı olduğunu, %34,4’ü “duygusal” (mutluluk, sevgi, 
güleryüz vs), %34,4’ü “manevi değer” (iyilik, adalet, dürüstlük, dini, 
vs), %4,3’ü ise anlamını bilmediğini belirtmiştir. İsminin anlamı 
nedeniyle iddialı kişiliğe sahip olduğunu belirtenlerin oranı %29,0,  
duygusal olduğunu belirtenler %26,9, manevi değerlere önem 
verdiğini belirtenlerin oranı %17,2 ve isminin etkisi olmadığını 
belirtenlerin oranı ise %26,9’dur. Kendinizi 10 yıl sonra mesleki olarak 
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hangi konumda görmek istersiniz sorusuna %41,9’u kariyer sahibi, 
başarılı bir hekim olarak, %24,7’si topluma faydalı iyi bir hekim-insan 
olarak, %33,3’ü ise uzman olarak (sadece uzmanlık alanı belirtilmiş) 
görmek istediklerini belirtmişlerdir. İsimlerinin kişilikleri üzerine etkisi 
ile mesleki gelecek hedefleri arasındaki ilişkiye bakıldığında iki 
değişken arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. İddialı kişilik 
tanımlayanlarda kariyer sahibi-başarılı hekim olma hedefi daha fazla 
iken (%55,6), manevi değerlere sahip kişilik belirtenlerde ise iyi hekim 
olma hedefi daha fazladır (%68,8) (p=0.0001). Mesleki olarak 10 yıl 
sonrasında “Nobel ödülü kazanmış olmak”, “birçok yazar tarafından 
makaleleri site edilen bir akademisyen olmak”, “meraklı, proje üreten 
bir araştırmacı olmak”, “kimseyi öldürmemiş sevilen bir doktor olmak”, 
“hala insan olarak kalabilmiş olmak” gibi yüksek mesleki ve insani 
hedefleri olan öğrenciler olduğu görülmüştür. Öğrencilerin büyük 
çoğunluğu sosyal olarak evli, çocuk sahibi, mutlu bir aile sahibi olmayı 
hedeflediğini belirtirken, sırasıyla dünyayı gezmiş olmak, sosyal 
aktivitelerini geliştirmek, toplum yararına faaliyetlerde bulunmak, 
edebiyatla uğraşıyor olmak hedefleri olduğunu belirtmişlerdir. Ellerinde 
olanak olsa sağlıkta değiştirmek istediklerini ise: Sağlık çalışanlarına 
daha iyi çalışma koşulları(%15,6), Herkese eşit ücretsiz sağlık 
hakkı(%13,4), Tıp eğitiminin yeniden düzenlemek(%8,6), Sevk 
sisteminin düzenlemek(%7,5), Aile hekimliğini kaldırmak(%6,5), TUS 
sınavı kaldırmak(%5,4), Mecburi hizmeti kaldırmak(%4,8), Özel 
hastaneleri kaldırmak(%4,8), Koruyucu hekimliği ön plana 
almak(%3,8), Sağlık ocağına daha iyi imkan sağlamak(%3,8), 
İntörnlerin iş yükünü azaltmak(%3,2), Sağlık Bakanını değiştirmek 
(%3,2), Yeşil kartı kaldırmak(%2,7) isterdim olarak sıralamışlardır. 
İsimlerin kişilik üzerine etkisi ile sosyal konum ve sağlık sistemdeki 
talep arasındaki ilişki analiz edilmiştir. 
Sonuç:  

Öğrencilerin büyük çoğunluğu, kendi kariyerleri için uzmanlık 
ve bireysel başarıyı ön planda tutmasına karşılık herkesin eşit ve 
ücretsiz sağlık hizmetine ulaşabildiği ve aile hekimliği yerine koruyucu 
hekimlik ve sağlık ocaklarının güçlendirildiği, sağlık çalışanları için adil 
çalışma koşullarının geliştirildiği bir sağlık sistemi talep ettiği 
görülmektedir. Ayrıca isimlerimizin kişiliklerimizin, kişiliklerimizin ise 
mesleki beklentilerimiz ve taleplerimizin öncülleri olabileceği 
düşünülmektedir. 
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Farklı Bir Öğrenme Aracı: Tıp Eğitiminde “Yeni”yi 
Sorgulayan Ulusal Öğrenci Sempozyumu 

 
Gülşah Seydaoğlu 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 
 
Giriş ve Amaç:  

Tüm Türkiye ve dünyada tartışılan yeni tıp eğitimi yöntemleri 
ve modellerine tıp öğrencilerinin bakışını ve katkısını belirlemek amacı 
ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 2008 yılında 
Adana’da bir öğrenci sempozyumu düzenlemiştir. Bu çalışmanın amacı 
tıp eğitimi konusunda öğrencilerin eğitim konusundaki bakış açılarının 
zengin bir içerik ve farklı bir konsept ile sunulduğu kongrenin çıktılarını 
paylaşmaktır.     
Yöntem:  

Ulusal düzeyde 300’den fazla öğrencinin katılımı ile 
gerçekleşen kongrenin ana teması; “öğrenciler tıp eğitimde yeniyi 
arıyor; nesne değil özne olmak” olarak belirlenmiştir. Tıp eğitiminin 
içeriği, yeni eğitim modelleri, yeni eğitim modeli içinde öğrencinin yeri 
ve dili, özgür ve özgün bilim üretmenin yöntemleri, bilimin ve eğitimin 
etiğinin tartışıldığı sözel sunumlar dört oturum ile sunulmuştur: 1-
Öğrenci Dostu Tıp Eğitimi; Tıp Öğrencileri Eğitime Nasıl Bakıyor?, 
Öğrenci Dostu Fakülte Kriterleri, Yeni Eğitim Modelleri İçinde 
Öğrencinin Yeri ve Dili (nesne değil özne olmak), Eğitimde Söz Sahibi 
Olmak İçin öğrenci Örgütlenmesi, 2- Bilim, Etik ve Profesyonalizm; 
Yalancı Bilim Gerçek Bilime Karşı, Etik Mesleki Rol Modellerimiz, 
Değişen Dünya ve Etik Değerler İlişkisi, Öğrencilerin Kazanması 
Beklenen Değerler, Tutum ve Davranışların Bir Bütünü Olarak 
Profesyonalizm ve Kültürümüzle Örtüşmesi, 3-Öğrenme ve Psikiyatri; 
Nöronlarımızı Geliştiren Eğitim Modelleri, Öğrenmenin Psikolojisi, 4- 
Tıp Eğitimi, Toplum ve Birey; Topluma Dayalı Eğitim Modeli Nedir?, 
Toplumu Nasıl Tanırız?  Sosyoloji, Felsefe, Tarih, Antropoloji, Güzel 
Sanatlar ile Beslenen Bir Müfredat Mümkün mü?, Dünya Hekimi 
Olmak, Bilim Eksikliği ve Türkiye’nin Sorunları “Bağımsız Bilim Adamı 
ve Ortamı Üretmek”. Sözel sunumların ardından iki gün boyunca 8’er 
paralel odada sanattan, siyasetten ve sosyolojiden faydalanarak 
öğrenmeyi güdüleme modeli denenmiştir. 
Bulgular:  

Türkiye’deki ve Dünyadaki eğitim modellerinin tanıtıldığı, 
öğrencinin bu modeller içindeki yerinin sorgulandığı bilimsel 
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oturumların yanı sıra küçük gruplar ile gerçekleştirilen paramedikal 
odalar,  eğlenerek, özgürce tartışarak, yaparak öğrenme dinamiği 
sağlamıştır. Estetik, fotoğraf, müzik, proje, adrenalin, siyaset, bilim 
felsefesi, üreme, bilişim, şarap, Dr. House, satranç, tavla, masa tenisi, 
şiir, resimli sanat tarihi odalarının bulunduğu sosyal öğrenme 
odalarında hobilerini tıp eğitimi ile ilişkilendirebilme fırsatı bulan 
öğrenciler bu modelin çok verimli olduğunu, sosyoloji, felsefe, tarih, 
antropoloji, teoloji, güzel sanatlar ile beslenen ve kendilerinin öznesi 
olduğu bir müfredat programının geliştirilebileceğini vurgulamışlardır. 
Sempozyumun hedefini- öğrenme çıktısını ise “Tıp eğitiminin nesnesi 
değil, öznesi olarak geleceğimizi ele almak istiyoruz ve özgürleştiren, 
insancıllaştıran, yeni tıp eğitimi ortamı arıyoruz” olarak özetlemişlerdir.  
Sonuç:  

Sanat, spor ve felsefeyi eğitimin içine serpiştirerek sosyal 
öğrenme modellerinin denendiği sempozyum, öğrencilerin tıp eğitimi 
sürecinin aktif birer parçaları olmaları gerektiği konusunda entellektüel 
katkı sunmalarını sağlayan önemli bir eğitim aracı olmuştur.    
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Nazar Boncuklu Öğrenci Dostu Fakülte Kriterleri 
 

Gülşah Seydaoglu, Neslihan Boyan, Filiz Dikicibaşı Koç 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 

Amaç:  
 Kalite, eğitilmiş kişilerin aldıkları eğitim ile edindikleri bilgi, 
beceri ve tutumlarıyla toplumun gereksinimi ve isteklerine beklenen 
düzeyde yanıt verebilmesidir. TSE tanımına göre kalite “bir ürün ya da 
hizmetin belirlenen veya olabilecek gereksinimleri karşılama 
yeteneğine dayanan özelliklerin toplamı” demektir. Eğitimde ürün 
öğrencidir. Bu çalışmanın amacı, bir fakültenin eğitimde öğrenciyi 
merkeze alıp almadığını saptayan objektif kriterler belirlemek ve bu 
kriterlerin fakültenin eğitim akreditasyonu veya kalite 
standardizasyonunda kullanılması için kültürel simgeler ile 
geliştirmektir.   
Yöntem:  

Öğrencilerin en çok öne çıkan ihtiyaç ve değerlerini temel 
alarak bir ölçek- skala geliştirilmeye çalışılmıştır. Toplam 64 madde 
içeren bir havuzdan 25 maddeden oluşan bir ölçek skala 
oluşturulmuştur. Ölçekte yer alan maddeler (Öğrencilerin karar 
süreçlerinde yer alması, Öğretim üyelerinin öğrenci ile geçirdiği süre, 
Modern yurt olanağı, Sesli-Sessiz çalışma ortamları, Öğrenci etkinlikleri 
için maddi fon, Sosyal hizmet uzmanı-Psikolog desteği, Sosyal 
bilimlerle zenginleştirilmiş müfredat, vs.) 0=hiç karşılanmıyor- uygun 
değil, 2=kısmen 3=karşılanıyor-uygun olarak puanlanmıştır. Toplam 
373 kişiye ölçek uygulanmış, ölçeğin yapı geçerliliği ve güvenilirliği test 
edilmiştir.  
Bulgular:  

Minimum 0, maksimum 100 puan üzerinden değerlendirilen 
Öğrenci Dostu Fakülte Skalası (ÖDFS) elde edilmiştir. Fakülteler, ÖDFS 
ile elde edilen puan aralıklarına göre, kültürel bir sembol olan nazar 
boncukları sayısı ile dört kategoride sınıflandırılmıştır; 0-25 puan 
arasında puan alanlar bir nazar boncuklu fakülte (öğrenciye yabancı), 
26 ile 50 puan arasında olanlar iki nazar boncuklu (tanıdık), 51 ile 75 
puan arasında olanlar üç nazar boncuklu (arkadaş) ve 76 ile 100 puan 
arasında puan alanlar ise dört nazar boncuklu (dost) fakülte olarak 
sınıflandırılmıştır. Eylem planı olarak ise bir boncuklu olan 
fakültelerden “uzak dur”, iki boncuklu olanlara “temkinli yaklaş”, üç 
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boncuklu olanlar “birlikte yola çıkılır”,  dört boncuklu olanlar ise 
“yaşam boyu güvenilir” olarak belirlenmiştir.  
Sonuç:  

Fakültelerin kalite sınıflandırılmasında öğrenciyi merkeze alan 
bir değerlendirme kullanılması ve bu değerlendirmelerin kültürel 
öğelerle sembolize edilmesinin özgün bir değerlendirme olacağı, 
örneğin star-yıldız yerine nazar boncuğu sayısı ile ödüllendirmenin 
veya kalitelendirmenin daha anlaşılır ve kabul görür bir yaklaşım 
olacağı düşünülmektedir. Nazar boncuğunun kültürümüzde 
kötülüklerden korunmasını temenni edecek düzeyde sakınılan objelere 
takılıyor olması, hem objenin sakınılmasını hem de imrenilerek o 
düzeye ulaşılmasını simgeleyen semboldür. İlişkilerde dost 
kategorisinin sakınılan ve geliştirilmesi-ulaşılması istenen hedef olması 
da benzer durumu simgeleyen semboldür. Bir fakültenin kötü 
gözlerden sakınılacak kadar başarılı ve öğrenciye bir dost kadar yakın 
olmasını hedefleyen bir kalite- akreditasyon kriterine sahip olması 
kavramının tartışılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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Hemşirelik ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Seçmek 
İstediği Uzmanlık Alanları ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi 

 
F. Boroğlu Yatangaç, G. Seydaoğlu 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 

Amaç:  
Mesleki alan seçimi; bir kimsenin, kendi mesleğinin çeşitli 

uzmanlık alanları arasından en iyi yapabileceğini düşündüğü faaliyetleri 
içeren ve kendisine en üst düzeyde doyum sağlayacağına inandığı bir 
alana yönelmesidir. Bu seçimi yaparken önemli olan, kişinin sahip 
olduğu özellikleri uygun ve beklentilerini en iyi biçimde karşılayacak 
olan alanı seçebilmesidir. Hemşirelik ve tıp öğrencilerinin kendi 
kişiliklerine uygun uzmanlık alan seçimi hakkında ülkemizde yapılan 
çalışma sayısı sınırlı sayıdadır. Bu çalışmanın amacı, hemşirelik ve tıp 
öğrencilerinin seçmek istedikleri uzmanlık alanlarını belirlemek ve 
uzmanlık alanı seçimi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi 
belirlemektir.  
Yöntem:  

Çalışmamızda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 
Hemşirelik 2008-2009 yılı son sınıf öğrencilerine beş faktör kişilik testi 
(5fPE) uygulanarak gerçekleştirilmiştir. 5FPE kişilik özellikleri testi beş 
alt ölçeğe sahiptir (Duygulanım, Sosyal Yönelim, Uzlaşılabilirlik, 
Düşünsel Yönelim ve Odaklanma). Öğrencilerin demografik özellikleri, 
sosyoekonomik faktörleri ve seçecekleri uzmanlık alanları anket formu 
ile belirlenmiştir. Çalışmak istedikleri uzmanlık alanları üç seçenekli 
yanıt ile belirlenmiştir (kesinlikle evet, olabilir, kesinlikle hayır). Toplam 
202 öğrencinin, 95’i hemşirelik, 107’si tıp fakültesi öğrencisidir.  
Bulgular:  
 Hemşireler ile tıp öğrencileri arasında toplam Sosyal Yönelim, 
düşünsel yönelim ve odaklanma toplam puan ortalamaları hemşirelik 
öğrencilerinde tıp öğrencilerine göre anlamlı olarak yüksek 
bulunmuştur (sırası ile p=0,05, p=0,005, p=0,001). Cerrahi branşları 
tercih etmek istemeyenlerin duygulanım, uzlaşma, sosyal yönelim ve 
odaklanma puanları, isteyenlere oranla anlamlı olarak düşük 
bulunurken, düşünsel yönelim puanları anlamlı fark göstermemiştir. 
Dahili branşları tercih etmeyenlerin edenlere oranla sosyal yönelim 
puanları daha yüksek olarak saptanırken odaklanma puanları daha 
düşük olarak belirlenmiştir (p=0,05 ve p=0,02). Psikiyatri alanını 
tercih edenlerin etmeyenlere oranla duygusal yönelim puanları düşük 
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iken sosyal yönelim ve düşünsel yönelim puanları anlamlı olarak 
yüksek olarak saptanmıştır (p=0,01, p=0,05, p=0,001). Kesinlikle 
dahili branşları tercih oranı %37,6 (n=76), cerrahi branşları tercih 
oranı %45,6 (n=94), laboratuvar bilimlerini tercih oranı %31,7 
(n=64), birinci basamak ve koruyucu hekimlik tercih oranı %7,9 
(n=16) psikiyatri tercih oranı ise %15,8(n=32) olarak saptanmıştır. 
Hemşirelik ve hekimler arasında, uzmanlık alanları ve alt ölçekler 
arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Çalışmamıza katılan tıp 
öğrencilerinin  %93,5’i mezun olduktan sonra uzman olmak 
istemektedir. Hemşirelik öğrencileri en çok cerrahi daha sonra da 
kadın doğum, göğüs kalp damar cerrahisi, acil tıp, fizik tedavi, yoğun 
bakım branşlarını seçmeyi istedikleri belirlenmiştir. Tıp öğrencileri 
sırası ile en çok dermatoloji (%30,8), radyoloji (%29,0), göz 
hastalıkları (%21,5), kardiyoloji (%11,2), endokrin (%11,2) branşlarını 
kesinlikle seçmek istedikleri belirtirken, yoğun bakım (%92,5) göğüs 
kalp damar cerrahisi (%88,8), adli tıp (%87,9), halk sağlığı (%86,9), 
genel cerrahi(%84,1) ve aile hekimliği (%76,6) branşlarını kesinlikle 
tercih etmek istemediklerini bildirmişlerdir. Uzmanlık alanı seçimini 
etkileyen olumlu, olumsuz faktörlerden en önemlisi olan nöbet tutma 
durumu hemşirelik öğrencilerinin %48,4’ünü olumsuz yönde etkilediği 
saptanırken, tıp öğrencilerinde bu oran %75,7’dir. 
Sonuç:  

Son sınıf olmalarına ve neredeyse tümü uzman olmak 
istemelerine rağmen kesinlikle çalışmak istediği alanı tanımlayabilen 
öğrenci oranı 1/3 gibi düşük bir orandır. Fakülteler, öğrencilerinin 
kariyer planlamasında mesleğin gerektirdiği koşulların iyi tanımlanması 
ve kişiliklerine uygun alan seçimine yardım konusunda daha fazla rol 
almalıdır.   Öğrencilerin kişilik özelliklerine uygun alan 
seçebilmelerinde, mutlu olacağı kariyerlerini planlamalarında kişilik 
envanteri kullanması uygun olacaktır. 
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Hemşirelik Eğitim Modellerinin Öğrencilerin Eleştirel 
Düşünme Eğilimlerine Etkisi: Çok Merkezli Çalışma 

 
F. Şengül, G. Seydaoglu 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 

Amaç:  
Hemşirelerin, hemşirelik problemleri ile başa çıkabilmeleri, 

karmaşık hasta bakım gereksinimlerini saptayabilmeleri ve sistemik 
bakım verebilmeleri için aldıkları eğitim doğrultusunda eleştirel 
düşünme becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bireylere eleştirel 
düşünme becerilerinin kazandırılmasında eğitim modelleri önem 
kazanmaktadır.  Ülkemizde, son yıllarda hemşirelik eğitiminde klasik 
eğitime alternatif olarak probleme dayalı eğitim ve entegre eğitim gibi 
farklı eğitim modelleri hayata geçirilmiştir. Bu çalışmanın amacı 
hemşirelik eğitim modellerinin ve öğrencilerin eleştirel düşünme 
eğilimlerine etkisini saptamaktır. 
Yöntem:  

Çalışmaya PDÖ modelinin uygulandığı Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hemşirelik Yüksekokulu (n=131), entegre eğitim modelinin 
uygulandığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (n=144) 
ve klasik eğitim modelinin uygulandığı Çukurova Üniversitesi Adana 
Sağlık Yüksekokulu’nun (n=115) hemşirelik bölümlerinin 2008–2009 
akademik yılı bahar döneminde birinci ve dördüncü sınıflarında 
öğrenim gören toplam 513 öğrenciden çalışmaya katılmayı kabul eden 
390 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin 229’u (%58,7) birinci sınıf, 161’i 
(%41,3) dördüncü sınıf öğrencisidir. Veriler, öğrencilerin sosyo-
demografik özellikleri, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri ile ilgili bilgileri 
belirleyen anket formu ve California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği 
(CEDEÖ) ile toplanmıştır. 
Bulgular:  

Araştırmaya katılan öğrencilerin CEDEÖ toplam puan 
ortalamaları; entegre eğitim modelindeki öğrencilerde 267,3±31,8, 
PDÖ modelindeki öğrencilerde 262,6±29,1 ve klasik modeldeki 
öğrencilerde 256,4±23,8 olarak saptanmıştır (p=0,008). Dördüncü 
sınıftaki öğrencilerin puanı 266,3±32,2 olarak bulunurken, birinci 
sınıftaki öğrencilerin puanı 260,4±25,8 olarak bulunmuştur (p=0,020). 
Dördüncü ve birinci sınıf ortalamaları arasındaki fark PDÖ’de anlamlı 
bulunurken diğer eğitim modellerinde anlamlı bulunmamıştır. PDÖ 
eğitimi almak (OR:3,21, %95 GA:1,21-8,54, p=0,020),  4. sınıfta 
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olmak (OR:3,55, %95 GA:1,62-7,79, p=0,002), demokratik aileye 
(OR:3,94, %95 GA:1,55-10,01, p=0,004) ve düşük sosyoekonomik 
düzeyde aileye sahip olmak (OR:3,61, %95 GA:1,02-12,76, p=0,046) 
yüksek düzeyde eleştirel düşünme eğilimini arttıran bağımsız etkenler 
olarak saptanmıştır. 
Sonuç:  

Elde edilen sonuçlar, eğitim modellerinin eleştirel düşünme 
eğilimini etkileyen faktörlerden biri olduğunu göstermektedir.  
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Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 Yılı 
İntörnlerinin Pratisyen Hekim Olarak 

Yeterlilik Algıları  
 

Melikşah Ertem, Ali Ceylan , Günay Saka , İzzettin Toktaş,  
Yunus Karadeniz, Perran Toksöz 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 
 
Amaç:  

Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, tıp fakültesinden mezun 
olmak üzere olan intörnlerin sık karşılaşılan bazı hastalıkların tanısını 
koyabilme, tedavisini planlayabilme, acil durumlara müdahale 
edebilme, tıbbi uygulamaları, resmi işlemleri yapabilme ve bağışıklama 
ve aile planlaması (AP) hizmetleri konularındaki yeterlilik algılarının 
değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.   
Yöntem:  

Araştırma evrenini Haziran 2010’da Dicle Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde öğrenim gören intörnler oluşturmuş ve intörnlerin 
%86,3’üne (88/102) ulaşılmıştır. Çekirdek Eğitim Programından seçilen 
ve birinci basamakta sık karşılaşılan 15 hastalığın tanısını koyabilme ve 
tedavilerini planlayabilme, 12 acil duruma müdahale edebilme, 14 tıbbi 
uygulama, sekiz resmi işlemi yapabilme ve 18 Bağışıklama ve AP 
Hizmetleri ile ilgili soru içeren anket intörnlere zarfla birlikte dağıtılmış 
ve kapalı zarfla veriler toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 
tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. 
Bulgular:  

Katılımcıların yaş ortalaması 25,3+2,1, %85’i erkek, %4,9’u 
evli, % 93’ü Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerden gelmiş olup 
%69’u Diyarbakırlıdır. %24,4’ü sigara kullanmakta olup sigara 
kullananların % 47,4’ü sigaraya tıp fakültesi eğitimi sırasında 
başlamıştır. Katılımcıların tamamına yakını akut üst solunum yolu 
enfeksiyonu (ASYE) ve Anemi tanısını koymada ve tedavi etmede 
kendini yeterli gördüğünü ifade etmiştir. Buna karşın %19.3’ü 
menenjit, %21.6’sı parazitozlar, %22.7’si depresyon ve %27,3’ü derin 
ven trombozu (DVT) tanısını koymada kendini yeterli görmemektedir. 
Katılımcıların %98.8’i ASYE, %96,5’i anemi ve %95.2’si gastro 
özefageal reflü tedavisi konusunda kendini yeterli görmüş, %39,3’ü 
depresyon, %50,0’si DVT ve %50,6’sı menenjitlerin tedavisinde yeterli 
görmemiştir. Katılımcıların %90.9’u astım atağına ve konversiyona, 
%89.8’i akut miyokard enfarktüsü ve %86,4’ü pulmoner ödeme 
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müdahalede kendini yeterli görürken, %37.5’i kesici delici alet 
yaralanmasına, %40,7’si akut batına ve %54,5’i doğum eylemine 
müdahalede kendisini yeterli görmemiştir. Katılımcıların %98,9’u İM 
enjeksiyon ve idrar sondası takmada, %96,6’sı nazogastrik sonda 
uygulama, yara debritmanı ve pansumanda, %95,5’i arteriyel kan 
almada kendini yeterli görürken, %30,7’si atel yapabilme ve 
uygulama, %33.0 kan ve kan ürünleri takmada ve %47,7’si jinekolojik 
muayenede kendilerini yeterli görmediğini belirtmiştir. İntörnlerin 
%97,7’si reçete düzenleme, %78,4’ü personel denetimi yapma ve 
%77,3’ü sağlık eğitimi yapma konularında yeterlilik algıları yüksek, 
%45,5’i personelden savunma isteme ve adli rapor yazma, %48,3’ü 
bir üst makama yazı yazma ve %50,0’si ölü muayenesi yapma 
konularında düşük bulunmuştur.  

Katılımcıların %71,0’i bağışıklama ve aile planlaması 
hizmetlerini uygulama konusunda kendini yeterli görürken, %29’u 
yeterli görmediğini belirtmiştir. 
Sonuç:  

Ankette belirtilen hastalıklara tanı koyma ve tedavi 
edebilmede, müdahale ve tıbbi uygulamalarda intörnlerin 
çoğunluğunda yeterlilik algısının yüksek, resmi işlemlerde, bağışıklama 
ve aile planlaması gibi koruyucu sağlık hizmetlerinde ise daha düşük 
olduğu gözlenmiştir. Resmi işlemlerle ilgili uygulamaların ve koruyucu 
sağlık hizmetleri ile ilgili eğitim programlarında artırılması yararlı 
olacağı düşünülmüştür. 
 
Bu çalışmanın bazı verileri 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde poster bildiri olarak 
sunulmuştur.  
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Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Öğretim Üyelerine 
Yönelik Yapılan “Ölçme ve Değerlendirme Kursu’nun 

Etkinliğinin Test Sorularının Analizi Yapılarak 
Değerlendirilmesi 

 
Dr. Ali Ceylan1,  Dr. Cumhur Kılınç1,  Dr. M. Fuat Gürkan2 

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD,  
2D.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı 

 
Giriş ve amaç:  

Bu çalışmanın amacı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
öğretim üyelerine yönelik yapılan bir “ölçme ve değerlendirme kursu” 
öncesinde ve sonrasında yapılan test sınavlarındaki soruların güçlük 
dereceleri, ayırt edicilik özellikleri ve soru hazırlama tekniklerine 
uygunluğu bakımından karşılaştırmak ve kursun etkinliğini saptamaktı.   
Yöntem:  

Öğretim üyelerine soru hazırlama tekniklerine yönelik iki 
günlük bir kurs düzenlendi. İçlerinde anabilim dalı başkanı, ders kurulu 
başkanı ve dönem koordinatörlerinin tümünün bulunduğu toplam 138 
öğretim üyesine, soru hazırlama teknikleri anlatıldı. İkinci gün, temel 
ve klinik bilimler ayrı ayrı olmak üzere, toplam 88 öğretim üyesinin 
katıldığı grup çalışmaları yapıldı ve bundan böyle yapılan sınavlarda, 
soruyu soran öğretim üyesinin isminin soru sonuna yazılacağı ve her 
sınav için madde analizi yapılacağı bilgisi verildi.  

Kurs öncesi ve sonrasında yapılan üçer sınav (Dönem 1, 2 ve 
3’den birer sınav) olmak üzere toplam altı sınavın madde analizleri 
yapıldı. Bu sınavların soruları biçimsel olarak incelenerek, ayırt edicilik 
özellikleri ve güçlük dereceleri karşılaştırıldı.  

Soruların ayırt edicilik özelliği; <0 olanlar, kullanılmamalı; 0-
0,19, düzeltilmesi gereken; 0,20-0,29, kullanılabilir; 0,30-0,39, iyi; 
0,40<, mükemmel soru olarak beş kategoride değerlendirildi. Güçlük 
derecesi; 0,80< olanlar, çok kolay; 0,60-0,79, kolay; 0,40-0,59, orta; 
0,20-0,39, zor ve <0,20 ise çok zor soru olarak kabul edildi. 

Verilerin yüzde dağılımı ve ortalamaları alındı ve kesikli 
değişkenler için ki-kare, sürekli değişkenler için bağımsız gruplarda t 
testi uygulandı.  
Bulgular:  

Kurs öncesinde ve sonrasında uygulanan üçer sınavda sorulan, 
sırasıyla 278 ve 280 olmak üzere, toplam 558 sorunun madde 
analizleri yapıldı. Her sınavda, A ve B diye iki gruba ayrılan 
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öğrencilerin A grubunun sınav kâğıtları değerlendirildi. Bir gruptaki 
ortalama öğrenci sayısı, 54±2 idi.  
Kurs öncesi soruların güçlük derecesi, sırasıyla ortalama 0,71± 0,23 ve 
0,64±0,21 olarak bulundu (p<0,001). Aynı soruların ayırt edicilik 
ortalaması 0,29±0,24 iken sonrası sorular için ortalama 0,39±0,23 
olarak saptandı (p<0,001).  

Bazı anabilim dallarının sadece kurs öncesindeki ya da 
sonrasındaki ders kurullarında derslerinin bulunması nedeniyle, bu 
anabilim dallarının soruları ayıklandı ve hem kurs öncesi hem kurs 
sonrası yapılan sınavlarda soruları olan anabilim dallarının sormuş 
oldukları toplam 401 sorunun madde analizleri tekrar karşılaştırıldı.  
Buna göre, kurs öncesi sorulan 229 sorunun ortalama güçlük derecesi; 
0,72±0,23 iken, kurs sonrası sorulan 172 sorunun ortalama güçlük 
derecesi; 0,63±0,21 bulundu (p<0,001). Aynı soruların ortalama ayırt 
edicilik özellikleri ise, sırasıyla 0,30±0,24 ve 0,40±0,25 ölçüldü 
(p<0,001). 

Güçlük derecelerine göre, kurs öncesi soruların; %45,9’u çok 
kolay; %28,8’i kolay; %14,8’i orta güçlükte; %8,7’i zor; % 1,7’si çok 
zor soru olarak belirlenirken, kurs sonrasında aynı kategorilerin 
değerleri sırasıyla; %27,3, %30,8, %28,5, %8,7 ve %4,7 olarak 
saptandı (p<0,001). 

Ayırt edicilik özelliklerine göre, kurs öncesi soruların; %1,3’ü 
hatalı (kullanılmamalı); %38,4’ü düzeltilmeli; %14’ü kullanılabilir; 
%10,9’u iyi; %35,4’ü çok iyi ayırt edici soru grubunda yer aldı. Kurs 
sonrasında aynı kategorilerin değerleri sırasıyla; %1,2, %19,2, %17,4, 
%9,9 ve %52,3 olarak saptandı (p<0,001). 
Sonuç:  

Öğretim üyelerinin soru hazırlama teknikleri ve yapılan hatalar 
yönünden bilgilendirildiği bir kursun düzenlenmesi, soruların öğrenci 
ve idare tarafından hazırlayanını tam olarak bilineceğine yönelik sınav 
kâğıdındaki küçük bir düzenleme ve soruların madde analizleriyle 
değerlendirileceği bilgisi, öğretim üyelerinin soru hazırlamada daha 
özenli davranmaları bakımından etkili olduğu sonucuna varılmıştır.    
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Araştırma Planlama Eğitimi: Acil Tıp Asistan Eğitimi 
 

Hatice Şahin1, G. Selahattin Kıyan2 

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD.  
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD.  

 

Uzmanlık eğitimi; usta-çırak ilişkisi ile öğrenmeden başlayıp, 
kendi kendine öğrenme, akranla öğrenme gibi pek çok öğrenme 
etkinliğini içeren bir süreçtir. Öğrenme; uzmanlık alanı konuları 
yanında “hekim kimliği”ni geliştiren, profesyonel davranışı pekiştiren 
sağlık ekonomisi, farmakoterapi, etik ve araştırma planlama gibi 
konuları da kapsamaktadır. Kendini güncelleyen ve geliştiren hekim 
için araştırma ve sorgulama becerisi önemlidir. Mezuniyet öncesi tıp 
eğitiminde “araştırma planlaması” konusu yer almakla birlikte asıl 
önemi uzmanlık eğitimi içinde hissedilmektedir. Özellikle tez hazırlama 
aşamasında araştırma planlaması eğitimi temel gerekliliktir.  

Bu gerekçeyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ilk kez Acil 
Tıp Anabilim Dalı’ndaki uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitim 
programının içine araştırma planlaması eğitimi de yerleştirilmiştir. İlk 
uygulama Acil Tıp AD toplantı salonunda Ekim-Kasım 2010 arası 
yapılmıştır. Eğitimde; uzmanlık öğrencilerine tezlerini hazırlamadan 
önceki aşamada bilgiye-kanıta erişimden başlayarak, bir bilimsel 
araştırmanın planlamadan yayına kadar olan tüm aşamaları konusunda 
bilgi kazandırmak ve bazı başlıklar konusunda da beceri kazandırmak 
amaçlanmıştır. Eğitim her hafta salı günü 2-4 saatlik süreler ile küçük 
gruplara uygulanmıştır. Acil servisteki nöbet dağılımı elverdiği kadar 
eğitime birinci yıldan beşinci yıla kadar değişen 28 asistan katılmıştır.  

Eğitim içeriği; kanıta dayalı tıp uygulaması, araştırma sorusu 
oluşturma, araştırma tasarımları, veri toplama gereçleri, veri analizi, 
araştırma raporu yazımı ve eleştirel okuma konularından oluşmaktadır. 
Eğitimde araştırma planlaması ile ilgili temel bilgilerin edinilmesi 
amacıyla her hafta kısa bir sunum yapılmıştır. Beceri kazandırmak 
amacıyla ise ilk haftadan başlayarak her bir asistanın ilgi duydukları bir 
konuda bilimsel bir araştırma konusu belirlemeleri ve adım adım 
planlamaları amaçlanmıştır. Adım adım planlamada anahtar sorular 
oluşturulmuş ve araştırma konularını bu sorular çerçevesinde 
planlamaları istenmiştir.  

Eğitim sonunda asistanlar tarafından bir tez çalışması, dört 
araştırma planlanması gerçekleştirilmiştir. Geribildirimlerin olumlu 
olduğu eğitimin bundan sonraki yıllarda da tekrarlanması 
amaçlanmaktadır.  
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İyi Yayın Uygulamaları Kursu: Ege’de Bir İlk 
 

Hatice Şahin1, Şebnem Apaydın2, Işık Tuğlular3 

 
1Doç. Dr. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD  

2Doç. Dr. Ege Üniversitesi İlaç Araştırma, Geliştirme ve Farmakokinetik 
Araştırma Uygulama Merkezi  

3Prof. Dr. Ege Üniversitesi İlaç Araştırma, Geliştirme ve Farmakokinetik 
Araştırma Uygulama Merkezi  

 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 500’ün üzerinde uzmanlık 

öğrencisi eğitim almaktadır. Uzmanlık eğitimi süresince “araştırma 
planlama ve yayın yapma” konularında planlı bir eğitim 
yürütülmemektedir. Bu eğitimlerin eksikliği en fazla seminer hazırlama 
ve tez hazırlama aşamalarında gözlenmektedir. Ege Üniversitesi, İlaç 
Araştırma, Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi 
çalışanlarının araştırma planlama ve iyi yayın uygulamaları konusunda 
yurt dışında aldığı eğitimlerden edinilen deneyimlerle fakültede 
uzmanlık öğrencilerini hedef alan “İyi Yayın Uygulamaları Kursu” 
planlanmış ve Dekanlık onayı ile uygulanmıştır.    

İyi Yayın Uygulamaları Kursu’nun amacı; katılımcılarda 
araştırma sorusu ile başlayan, araştırma planlama ve yayına kadar 
giden her aşama ile ilgili farkındalık yaratmak ve eleştirel yayın okuma 
becerisi kazandırmaktır. Kursun uzun vadeli hedefi ise edinilen bilgi ve 
beceri ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yürütülen bilimsel 
araştırmaların ve yayınların kalitesini artırmaktır. Düzenlenen İyi Yayın 
Uygulamaları Kursu Haziran (2) ve Eylül (2) aylarında olmak üzere 
2009 yılında dört kez yapılmıştır. Eğitime toplam 91 kişi katılmıştır. Bir 
tam gün süren kursun sabahki bölümünde; bilim, bilimsel bilgi ve 
araştırma etiği, iyi yayın uygulamaları kavramı, araştırma tasarımı, 
klinik araştırmalarda istatistik ve etik dışı uygulamalar, araştırma 
raporu hazırlanması, yayın etiği, etik ihlaller ve yasal boyutu konuları 
yer almıştır. Öğleden sonraki bölümünde ise “Bir yayın nasıl kabul 
ettirilir?” konusu işlenmiş ve iyi yayın uygulamaları atölye çalışması 
yürütülmüştür. Atölye çalışmasında Consort kriterlerine göre eleştirel 
yayın okuma uygulaması ve bu kriterlere göre bir yayında olması 
gereken özellikler değerlendirilmiştir. Kursun sonunda katılımcılara 
katılım belgesi verilmiştir. Kursa katılanların geribildirimleri 
değerlendirildiğinde kurstan çok memnun oldukları, atölye çalışmasına 
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daha fazla zaman ayrılmasını istedikleri ve eleştirel okumada kullanılan 
yayınların çeşitlendirilmesini önerdikleri görülmüştür.  

Yapılan İyi Yayın Uygulamaları kurslarının başarılı olması 
nedeniyle, dekanlık tıp fakültesindeki tüm uzmanlık öğrencilerinin bu 
kursa katılmasını istemiştir. Uzmanlık öğrenci sayısının fazlalığı 
nedeniyle iyi yayın uygulamaları kursunun uzaktan eğitim modülü 
biçiminde hazırlanması ve uzmanlık öğrencilerine sunulması 
kararlaştırılmıştır. Halen uzaktan eğitim modülü çalışmaları devam 
etmektedir.  
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Eğitici Gelişimi 
Programı: 2009-2011 Deneyimi 

 
H. İbrahim Durak, S.Elif Törün, S. Ayhan Çalışkan, Ö. Sürel 

Karabilgin, Nilüfer Demiral Yılmaz, Kevser Vatansever,  
A. Hilal Batı, Hatice Şahin 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD  
 

Giriş: Öğretim üyelerinin araştırma, hizmet ve eğitim görevleri 
arasında en az hazırlıklı oldukları görev eğiticiliktir. Kurumun işlevlerini 
yerine getirebilmesinin ve öğretim üyelerinin mesleksel gelişmelerini 
sürdürmelerinin önemli araçlardan birisi, eğitici gelişimi programlarıdır.  
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, ülkemizde program çeşitliliği ve katılımcı 
sayısı açısından “eğitici gelişim programları” konusunda en deneyimli 
fakültelerdendir. 1999-2003 yılları arası beceri eğiticiliğine odaklanan 
“Eğitim Becerileri” programı uygulanmış ve bir yüksek lisans tezi ile 
değerlendirilmiştir. 2003’te eğitim programı değişikliği sürecine paralel 
olarak eğitici gelişimi programları da biçim değiştirmiş, öğretim 
elemanlarının gereksinimleri doğrultusunda program geliştirme, simüle 
hasta ile eğitim, ölçme-değerlendirme, öğrenme hedefi yazımı gibi iş-
temelli programlar uygulanmıştır.   

2009 yılı sonundan itibaren, öğretim elemanlarının eğitim-
öğretim alanındaki bilgi ve becerilerini yenileme, geliştirme, 
tamamlama, canlandırma ve eğitimin niteliğinin gelişimine katkı 
sağlamak amacıyla, yeni bir yaklaşımla, Ege Üniversitesi Temel Eğitici 
Gelişimi Programı’nı (Ege-TEGEP) tasarladık. Bu çalışmanın amacı 
EgeTEGEP’i tanıtmak ve öğretim tasarımı yaklaşımı açısından analiz 
etmektir. 

Yöntem: Ege-TEGEP program tasarımı, tasarımda 10 aşama 
öngören, sınıf ortamındaki öğretim tasarımında sıklıkla kullanılan ve 
Ege-TEGEP’in tasarlanma aşamasında kısmen kullanılan Gerlach & Ely 
modeli çerçevesinde analiz edilmiştir. Bu model, (1-2) içerik, hedefler 
ve kazanımların belirlenmesi; (3) giriş davranışlarının 
değerlendirilmesi; (4) eğitsel stratejilerin tanımlanması; (5) grupların 
organize edilmesi; (6-7) zamanın ayarlanması ve yerin seçimi (8) 
kaynakların seçimi; (9) performansın değerlendirilmesi ve (10) 
geribildirimlerin analizi basamaklarını içermektedir.  25 Ocak 2010 
tarihinde başlayan ve 8 Nisan 2011 itibarı ile altı farklı gruba (toplam 
126 kişi) uygulanan TEGEP’in hazırlık, uygulama ve değerlendirme 
süreçleri, bu basamaklara uygunluk açısından incelenmiştir. 



Bulgular: Ege-TEGEP’te gönüllü katılım esastır ve adaylardan 
“Program Öncesi Anket Formu”nu doldurarak başvurmaları istenmiştir.  
Programda 8 -18 kişilik gruplar hedeflense de aşırı talep nedeniyle 
katılımcı sayıları 17-24 arasında değişiklik göstermiş, altı farklı grupta 
126 kişiye eğitim verilmiştir. 

Programda 27 bilgi, 15 beceri hedefi yer almakta, her biri 2-4 
alt temaya bölünen üç eğitim ve bir uygulama modülünden 
oluşmaktadır. Programda davranışçı, bilişsel ve yapılandırmacı eğitim 
kurumlarının tümünden yararlanılmaktadır. Kullanılan ders anlatma, 
demonstrasyon, örnekleme yöntem ve teknikleri sunuş stratejisi ile 
(programın %40’ı), beyin fırtınası, grup çalışması, olgu çalışmaları ise 
keşfetme stratejisi ile (programın %30’u), ödev ve görevler, 
uygulamalar,  uygulama modülündeki etkinlikler (programın %30’u) 
reflektif strateji ile ilişkilidir.  

Her tema sonunda bir dakika kâğıtları ile katılımcılardan en iyi 
öğrendikleri ve öğrenemedikleri konular ve nedenleri sorulmuş, her 
tema ile ilgili olarak en az bir ödev/görev verilmiş ve geribildirimle 
değerlendirilmiştir.Modül 4’te katılımcılardan programda 
kazandıkları/geliştirdikleri bilgi ve becerilerini kullanarak, eğitim 
uygulamalarında neyi, niçin ve nasıl değiştirmeyi düşündüklerine dair 
bir plan sunmaları ve örneklemeleri istenmiştir. Program haritası 
aşağıda verilmektedir. 
Ege-TEGEP Modül ve Temaları 
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Ayrıca program sonu anketi ile her modül için bilgi ve beceri 
hedeflerinin kurs sonu önemi, ulaşma düzeyleri ve ulaşmak istedikleri 
düzey, programın yararlılığı ve kullanımı ile ilgili görüşler sorulmuştur.  
Program kazanımlarının ve uygulama modülünde sunulan planlarının 
izlenmesi ve değerlendirilmesi için en az bir yıl sonra yarı-
yapılandırılmış görüşmeler planlanmıştır. 

Sonuç: Ege-TEGEP, öğretim elemanlarının eğitim-öğretim 
rolüne odaklanan, iyileştirme ve değiştirme amacı çerçevesinde 
gerçekleşen bir programdır. Programda sunuş, keşfetme ve reflektif 
stratejilerden dengeli bir şekilde yararlanılmaktadır. Öğretim 
tasarımında Gerlach & Ely modelindeki sekiz aşama tamamlanmış ve 
9-10. aşamalarla ilgili hazırlık ve analizler devam etmektedir. 
Bir dakika kâğıtlarının analizinde, katılımcılar öğrenme hedeflerine 
büyük oranda ulaştıklarını ifade ettikleri belirlenmiştir. Program öncesi 
ve sonu anketlerinin analizleri sürmektedir. İzleme-değerlendirme 
görüşmelerinin ardından tüm sonuçların birlikte raporlanması 
planlanmıştır.  
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Akademik Kariyer Seçimi İçin Bir Yol Haritası:  
Kariyer Günleri 

 
A.H. Batı, F. Özkınay, G. İçöz, A. Gürgün, M. Ersel, E. Demir,  

G. Aşçı, M. Erdinç 
 

Gençlerin yaşamındaki en önemli kararlardan birisi olan 
meslek seçimi karmaşık bir süreçtir. Bu süreci etkileyen bir dizi değer 
yargısı, ilgi ve inanç söz konusudur. Literatür bilgileri, bu kararda 
mesleğe duyulan ilgi, sahip olunan değerler ve elde edilecek tatmin 
gibi faktörler yanında kişisel özellikler, sosyoekonomik durum ve aile 
yönlendirmesinin de etkili olduğunu göstermektedir.  

Mesleğe ilişkin eğitim döneminin sonunda, tıp fakültesi 
öğrencileri gelecekteki mesleki yaşamları ile de ilgili bazı kaygılarla 
karşı karşıya kalmaktadır. Tıp eğitiminde mezuniyet sonrası eğitim için 
öngörülen Tıpta Uzmanlık Sınavı, hekimlerin hayatında bir başka 
dönüm noktası oluşturmaktadır. Merkezi bir sınavın ardından mesleki 
gelecekleri belirlenen genç hekimlerin beklentilerinin gerçekleşmemesi, 
hayal kırıklıkları yasaması memnuniyetsizlik ile sonuçlanır. Uzmanlık 
eğitimi alan hekimlerin ise zorunluluktan çok yetenek ve ilgi alanlarına 
uygun uzmanlık dalları seçmeleri önem taşımaktadır. Ancak bu şekilde 
hekimler yaptıkları işi kontrol edebildiklerini düşünmekte ve işlerini 
benimseyerek memnuniyet yaşayabilmektedir.   

Tıp öğrencileri ve hekimlerin uzmanlık alanı seçerken dikkat 
ettikleri ve etkilendikleri faktörleri araştıran çalışmalar vardır. Ancak 
kariyer seçiminde özellikle kişinin algıları belirleyici olmaktadır. Şans 
faktörünü belirleyici olarak algılayanlar kariyer seçimini, tamamen 
şansa bırakmaktadır. Kariyer seçimi ve bu konuda bir karara varma 
çoğu zaman belirsizlik içeren karmaşık bir süreçtir. Belirsizliğin nedeni, 
kişinin hayatını etkileyecek bu seçimin taşıdığı potansiyel sonuçlardan 
kaynaklanmaktadır. Kişiler sürece ilişkin hayalleri ve planları ile bu 
belirsizliğin azaldığını ya da bittiğini düşünür. Oysa bu süreci 
karmaşıklaştıran, kişinin son kararından önce değerlendirmesi gereken 
elde edeceği gelir, tatmin düzeyi, sağlayacağı güvenlik, sürdürebilirlik 
ve başarı durumu gibi birçok faktörün varlığıdır. Bu süreci yaşayan 
kişiler, bu faktörlerin varlığını ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini fark 
edemeyebilir. Böylece kariyer seçme süreci daha da karmaşık ve bilgi 
gerektiren bir süreç haline gelmektedir. 
Kişilerin başarılı, mutlu ve üretken olabilmeleri için en önemli 
koşullardan biri olan mesleki doyum, iş ve iş çevresinin 
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değerlendirilmesi sonucu geliştirilen duygusal bir tepkidir. Bu da 
öncelikle doğru bir kariyer planlaması gerektirir. Kariyer planlaması ise 
bu konuda çalışma yapmaya ihtiyaç duyulan ve sınav dönemine 
sıkıştırılmaması gereken bir süreçtir. 

Tıp fakültesinin son yılında geleceğe ilişkin mesleksel planlama 
sınav kaygısıyla daha yoğun bir strese dönüşmektedir. Fakültemizde 
intörnlerin bu stresle baş etmelerini kolaylaştırmak, mezuniyet sonrası 
kariyer planları için farkındalık kazanarak daha doğru seçimler 
yapabilmeleri sağlamak için bir 6. sınıf koordinatörlüğü ve staj 
temsilcisi intörnler tarafından bir etkinlik düzenlenmektedir. Son üç 
yıldır düzenlenen bu etkinliklerde temel, dahili ve cerrahi bilimler 
alanlarında uzmanlık eğitimi veren kurumlar ve özellikleri konusunda 
bu kurumlarda uzmanlık eğitimi alan öğrencilerin görüşleri 
paylaşılmaktadır.  Ayrıca mezuniyet sonrası mesleksel yaşamla ilgili 
olarak seçilebilecek olan doktora eğitimi ve aile ya da toplum sağlığı 
merkezi hekimliği konusunda da bilgi paylaşımı mesleksel çalışmalarını 
bu yönde sürdüren hekimler tarafından yapılmaktadır. İki gün boyunca 
paneller biçiminde düzenlenen ve fakültemizde “Kariyer Günleri” 
olarak gelenekselleşen bu etkinlikte intörnlerin akranları olan 
hekimlerle bilgi paylaşımı sağlanmaktadır. Böylece geleceklerini 
planlamada daha doğru adımlar atabilmelerini sağlayacak bir yol 
haritası belirlemelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.   
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Klinik Öğrenme İklimi Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri  
 

Nilüfer Demiral¹, Münevver Yalçınkaya² 
¹Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD. 

²Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri AD. 
 

*Ölçek geliştirme sürecinde değerli görüşleri ile katkıda bulunan Dr. S.Elif Törün, Yard. 
Doç. Dr. Kevser Vatansever, Doç.Dr. H. İbrahim Durak’a çok teşekkür ederim. 
 
Giriş  

Öğrenme iklimi kavramı, öğrenmeyi etkileyen tüm değişkenleri 
kapsamaktadır ve okuldaki kişilerin (eğitici, öğrenci v.b.) davranışlarını 
etkileyen ve onlar tarafından algılanan öğrenme ortamının kalitesi ve 
bunun temel alındığı ortak davranışlar bütünü olarak 
tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tıp fakültelerinde klinik eğitim 
döneminde bulunan öğrencilerin klinik öğrenme iklimi algılarını ölçmek 
için geliştirilen ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik çalışmasını 
paylaşmaktır. 
 Yöntem 

Ölçme aracı geliştirilirken öncelikle aday ölçek formunun 
hazırlanabilmesi için bir ‘madde havuzu’ oluşturulmuştur. Araştırmacı 
tarafından madde havuzuna, Wangsaturaka ve Aleer (2008) 
tarafından geliştirilen ‘Clinical Learning Climate’ adı verilen ölçeğe ve 
literatüre dayanılarak 39 madde yazılmıştır. Hazırlanan bu ölçekle 
uzman görüşüne (7 kişi) başvurulmuştur. Uzman görüşleri 
doğrultusunda her bir madde için Kapsam Geçerlik Oranı (KGO) 
hesaplanmıştır. Aday ölçek formunda KGO=0,99’dan küçük olan 
herhangi bir madde olmadığından hiçbir madde kapsam dışına 
çıkarılmamıştır. Ölçek; Hiç Katılmıyorum: 1, Katılmıyorum: 2, 
Kararsızım: 3, Katılıyorum: 4, Tamamen Katılıyorum: 5 olarak 
derecelendirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için 748 öğrenciden 
toplanan verilerle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmış, faktör 
analizine geçmeden önce Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ölçütü ve Bartlett 
testi hesaplanmıştır. Ölçeğin boyut sayısına karar vermek amacıyla 
AFA ile birlikte orijinal bir ölçek geliştirme çalışması olduğundan 
‘Principal Axis Factoring’ yöntemi kullanılmıştır.  
Bulgular 

Ölçeğin, KMO değeri 0,92 ve Bartlett testi sonucu 
(χ²:11891,27; Sd: 630; p<0.001) olarak bulunmuştur. Ölçekte, 
özdeğeri birden büyük olan anlamlı sekiz faktör elde edilmiştir. Bu 
faktörlerden birincisinin özdeğeri 10,20, ikincisinin 3,46 ve 
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üçüncüsünün 2,37’dir. Ölçekte birinci faktörün varyans açıklama oranı 
% 28.34 iken üç faktörün toplanlı varyans açıklama oranı %44,53’tür. 
Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri 0,436 ile 0,802 arasında 
değişmektedir. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,92 olarak 
bulunmuştur. 
Tartışma ve Sonuç 

Ölçeğin KMO değerinin 0,60’dan büyük ve Bartlett testinin 
anlamlı olması toplanan verilerin AFA yapılmasına uygun olduğunu 
göstermektedir. Ölçekte özdeğeri birden büyük olan anlamlı 8 faktör 
elde edilmiştir. Bu faktörlerden birincisinin özdeğeri 10,20, ikincisinin 
3,46 ve üçüncüsünün 2,37’dir. Birinci özdeğerle üçüncü özdeğer 
arasındaki fark dört katından büyük olduğundan ölçeğin üç boyutlu 
olduğu düşünülebilir. Ayrıca birinci faktörün varyans açıklama oranı % 
28.34’dür. Özdeğer–Eğim grafiğinde, birinci özdeğerden ikinci 
özdeğere grafiğin keskin bir düşüş gösterdiği, üçüncü özdeğerden 
itibaren yataylaştığı görülmektedir. Bu bulgular ölçeğin, üç boyutlu 
olabileceğini destekler niteliktedir. Ölçekteki maddelerin faktör 
yüklerinin 0,436 ile 0,802 arasında değiştiği görülmektedir. Çalışmada 
madde faktör yükleri için kesme değeri 0,40 olarak kabul edilmiştir. 
Ölçekte yer alan, 36 maddenin madde faktör yüklerinin 0,40’dan 
büyük olduğu görülmektedir. Ayrıca ölçekte yer alan maddelerin üç 
faktör altında toplandığı görülmektedir. Bu üç faktörden ilki ‘Klinik 
ortam’, ikinci faktör ‘Duygusal iklim’, üçüncü faktör ise ‘Motivasyon’ 
olarak isimlendirilmiştir. Ölçekte herhangi bir faktörün altında yer 
almayan üç madde, ölçekten çıkarılmıştır. AFA’da örneklem genişliği 
konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar genel 
olarak; madde sayısı gözlem sayısı oranı, mutlak gözlem sayısı, madde 
sayısının on katı olarak sayılabilir. Geliştirilen ölçeğin, 748 kişilik 
örneklemi, madde sayısının 10 katı gözlem sayısına göre (madde sayısı 
39) yeterlidir. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı güvenirliğin en yüksek 
değeri olan 1’e yakın olması nedeniyle iç tutarlılık anlamında yeterince 
güvenilir olduğu söylenebilir. Kapsam geçerliği, yapı geçerliği ve 
güvenirlik çalışmaları ile ilgili bulgulara göre, tıp eğitiminde Klinik 
Öğrenme İklimi Ölçeği geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.  
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Tıp Öğrencilerinin Alkol-Madde Bağımlısı Çocuk ve 
Ergenlere Hizmet Sunan Bir Merkezi Tanıma Deneyimi 

 
1Ö. Sürel Karabilgin, 2Zeki Yüncü, 3Ender Altıntoprak, 

1Yrd. Doç. Dr., EÜTF Tıp Eğitimi AD 
2Doç. Dr., EÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hst. AD 

3Doç. Dr., EÜTF Psikiyatri AD 
 

Giriş:  
Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluğunda olan “Ege 

Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma ve 
Uygulama Merkezi-EGEBAM”ın hedef kitlesi, alkol ve madde kullanım 
sorunu olan çocuk ve ergenlerdir. Hizmet alanları; eğitim (hizmet içi 
eğitim, profesyonellerin eğitimi, ana-baba eğitimi, gençlerin eğitimi, 
öğretmen eğitimi), araştırma, tedavi hizmetleri (günaydın toplantıları, 
hasta değerlendirme toplantıları, aile görüşmesi, bireysel görüşme, 
grup eğitimi, uğraş ve spor etkinlikleri, idari ve eğitim toplantıları), 
poliklinik hizmeti, yataklı tedavi hizmetidir.  
Bu çalışmada EGEBAM merkezinin katkılarıyla gerçekleştirilen “Madde 
Bağımlılığı Nedir? Birlikte Öğrenelim ve Öğretelim” isimli Özel Çalışma 
Modülü (ÖÇM) hakkında bilgi verilmiştir. ÖÇM’nin amacı, öğrencilerin 
madde bağımlılığı ile ilgili sağlık hizmeti veren bir kurumu tanımaları, 
madde bağımlılığı konusunda bilgi sahibi olması, bu bilgiyi sunma 
becerisi kazanması ve madde bağımlısı olan kişilerle iletişim kurma 
becerisi geliştirmelerini sağlamaktır.   
Bu ÖÇM’nin sonunda öğrencilerin;  
• EGEBAM’nin yapı ve işleyişini açıklaması, 
• Madde kullanım bozukluklarını tanımlaması,  
• Bağımlılığa neden olan maddeleri özetlemesi, 
• Bağımlılıkta risk faktörleri ve korunma politikalarını yorumlaması, 
• Aile görüşmelerinin öneminin farkına varması, 
• Polikliniğe ilk kez başvuran hasta ile görüşme tekniklerinin 

öneminin farkına varması,  
• Merkezde kalan hastalarla ilgilenmesi, 
• Rehabilitasyonun önemini benimsemesi, 
• Sağlık hizmetine bütüncül yaklaşımı benimsemesi,  
• Sunum hazırlarken arkadaşları ile işbirliği yapması,  
• Power point sunumu hazırlaması, 
• Etkili sunum yapma becerisi göstermesi beklenmektedir. 
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Uygulama: 
Eylül-Kasım 2007 döneminde sekiz hafta, toplam 32 ders 

saatinde yapılan ÖÇM’ye %42.9’u erkek, %57.1’i kız toplam 14 
öğrenci katılmıştır. İlk beş haftada EGEBAM çalışanları kurumu 
tanıtmış, teorik bilgileri aktarmış ve öğrencilerin yatan hastalarla 
birlikte olma ve çeşitli etkinliklerde bulunmalarını sağlamıştır. Son üç 
haftadaki çalışmalar EÜTF TEAD’da gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere 
power pointte sunum hazırlama, etkili sunum yapma becerileri bilgisi 
aktarılmıştır. Öğrenciler gruplara ayrılarak madde bağımlılığı 
konusunda herhangi bir başlık seçerek sunum hazırlamışlardır. Son 
hafta yapılan görsel ve sözel sunumlar değerlendirme amacıyla 
kullanılmıştır.   
Değerlendirme: 

ÖÇM uygulaması sonunda öğrencilerden 5’li Likert ölçeğine 
göre hazırlanmış sekiz önerme ve iki açık uçlu sorudan (uygulama ile 
ilgili olumlu ve geliştirilmesi gereken noktalar) oluşan geribildirim 
formunu doldurmaları istenmiştir. 
Önermelere verilen yanıtlarda elde edilen ortalama puanlarda en 
yüksek değer 4.7 ±0.5 (uygulama süresi yeterliydi); en düşük değer 
4.2±0.8 (içerik beklentilerimi karşıladı)’dir. ÖÇM hakkındaki genel 
değerlendirme için ortalama puan 4.6± 0.4’dür.  
Açık uçlu sorulara verilen yanıtlarda en sık ifade edilen; 
Olumlu yönler: 

• Karşıyaka’da EGEBAM gibi bir kurumun olduğunu öğrendim. 
• EGEBAM’a giderek ortamı görüp hastalarla konuşmamız çok 

yararlı oldu.  
• Merkezde eğitim verilmesi, genel bilgileri edinmemize katkı 

sağladı.   
• Madde bağımlılarıyla bire bir görüşme imkânı sağladı. 
• İlgi duyduğum konu hakkında yeterince bilgi sahibi oldum. 
• Sunum hazırlama ve yapma becerisi kazandırdı. Tüm 

hayatımız boyunca uygulayabileceğimiz bilgiler öğrendik.  
Geliştirilmesi gereken yönler: 

• Hastalarla daha fazla vakit geçirilebilir.  
• Sunum Milli Eğitimin okullarında yaptırılsın 
• Böyle bir uygulamanın sınıf geçmeye etki etmemesi gerekir 

çünkü geçme kaygısı konuyu amacından saptırmakta. 
Sonuç: 

Tıp öğrencilerinin, eğitimlerinin erken dönemlerinden itibaren 
üniversite hastanesi dışında sağlık hizmetine bütüncül yaklaşımın 
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gerçekleştirildiği sağlık kuruluşlarında gerçek uygulamalar içinde yer 
almalarına ihtiyaç vardır. Böylece öğrencilere; değişik hasta gruplarının 
ihtiyaçlarını gözleme, farklı sağlık kurumlarını ve disiplinleri tanıma, 
sağlık hizmetinin sadece hasta tedavisi ile sınırlı olmadığının farkına 
varmasını sağlama, ekip çalışmasının önemini kavrama olanağı 
verilecektir.        
 
ÖÇM’ye katkılarından dolayı EGEBAM eğitim ekibine teşekkür ederiz:  
Prof. Dr. Cahide Aydın, Prof. Dr. Hakan Coşkunol, Dr. Ayşe Türkan Bayram, Dr. Cumhur 
San, Dr. Ferah N. Temiz, Dr. Gülçin Gülmez, Hem. Şaziye Yıldırım, Hem. Nurdane 
Konak, Psk. Yaşar Çelik, Psk. Dan. Ebru Gürçay, Psk. Dan. Mehmet Azman, Sos. Hiz. Uz. 
Tülay Ay.      
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf 
Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının 

Değerlendirilmesi 
 

Melis Naçar1,  Zeynep Baykan1,  Fevziye Çetinkaya2,   
Ferhan Elmalı3 

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD 

 
Kronik hastalıkların özellikle gelişmekte olan ülkelerde her 

geçen gün artması, sunulacak sağlık hizmetlerinin sağlığı koruma, 
sürdürme ve geliştirme yönünde olmasının önemini arttırmaktadır. Bu 
nedenle özellikle de hekimler sağlığı geliştirmenin önemini kavramalı, 
toplumdaki bireylerin olumlu sağlık davranışı geliştirmesi için 
motivasyon arttırıcı davranışları sergilemelidir. Bu durum, sağlık 
hizmeti vermeye başlayan tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin sağlıklı 
yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen faktörlerin belirlenmesinin 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf 
öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörleri 
belirlemek amaçlanmıştır. 

Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, Ocak- Şubat 2011’de 194 
son sınıf öğrencisi üzerinde anket yöntemi ile yapılmıştır. Anket, iki 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyodemografik özellikler, 
sigara, alkol kullanımı, kronik hastalık varlığı, kendi algısına göre sağlık 
durumu, boyu ve kilosu sorgulanmış, ikinci bölümde Walker ve ark. 
tarafından 1996 yılında geliştirilen, 2008 yılında Bahar ve ark. 
tarafından Türkçeye uyarlanan ve geçerlik güvenilirlik çalışması yapılan 
52 soruluk “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II” (SYBDÖ) 
kullanılmıştır. SYBDÖ, sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, 
manevi gelişim, kişiler arası ilişkiler, stres yönetimi davranışlarını 
içeren alt ölçeklerden oluşmaktadır.  

Araştırma grubunun yaş ortalaması 24.6±2.1, olup, %59.3’ü 
erkek, %40.7’si kadın’dır. Grubun %41.8’inin annesi, %66.0’ının 
babası lise ve üzeri eğitime sahiptir. Öğrencilerin %24.2’si sigara; 
%13.9’u alkol içmektedir. Yüzde 6.2’sinin kronik hastalığı mevcuttur. 
Öğrencilerin %16.0’ı genel olarak sağlık algısını çok iyi, %67.5’i iyi, 
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%15.5’i orta, %1.0’i kötü olduğunu, %31.8’i beden kitle indeksini 
yüksek olarak belirtmişlerdir.   

Araştırma grubunun SYBDÖ puanı 124.1±17.7 olup, en yüksek 
değer manevi gelişim (25.4±4.4) ve kişiler arası ilişkiler (24.5±3.8) 
olup, en düşük değer ise fiziksel aktivite (15.0±4.2 ) olarak 
saptanmıştır.  

Cinsiyet, medeni durum, annenin eğitimi, babanın eğitimi, 
yaşamın büyük çoğunluğunun geçirildiği yer, ekonomik durum, kronik 
hastalık varlığı, alkol içme durumu ve beden kitle indeksine göre 
SYBDÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. Fakat genel olarak sağlık algısı çok iyi olanların, 
orta/kötü olanlara göre;  sigara içmeyenlerin içenlere göre istatistiksel 
olarak daha iyi SYBDÖ puanları olduğu saptanmıştır.  

Sonuç olarak, araştırma grubunun sağlığı geliştirme ile ilgili 
sağlık davranışlarının genel olarak orta düzeyde olduğu, en yüksek 
puan ortalamasının manevi gelişim ve kişiler arası ilişkiler, en düşük 
puan ortalamasının fiziksel aktivite boyutuna ait olduğu bulunmuştur. 
Sağlık algısının çok iyi olması ve sigara içmemenin sağlığı geliştirme ile 
ilgili sağlık davranışlarını olumlu yönde etkilediği saptanmıştır.  

Bu sonuçlar doğrultusunda; tıp öğrencilerinin olumlu sağlık 
davranışlarını arttırabilmek için müfredat programlarında özellikle 
fiziksel aktivite olmak üzere, sağlığı geliştirme konularına daha fazla 
yer verilmesi önerilmektedir.  
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı Eğiticilerinin Dönem VI Öğrencilerince 

Değerlendirilmesi 
 

İ. Gün, A. Öztürk, M. Aykut, O. Günay 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin uygulamayı 

planladığı “Öğretim üyesi değerlendirme” anketinin ön uygulaması 
amacıyla yapılmıştır. 

Toplam 10 sorudan oluşan ve her bir sorunun beş puan 
üzerinden değerlendirilmesi gereken anket, 1 Ocak-28 Şubat tarihleri 
arasında halk sağlığı stajı yapan intern doktorlara, staj bitiminde 
anabilim dalında görev yapan yedi öğretim üyesini değerlendirmeleri 
amacıyla verilmiştir. Anket doldurulması sırasında öğretim üyeleri 
ortamda bulunmamış, anketlerin doldurulduktan sonra bir intern 
doktor tarafından anabilim dalına teslim edilmesi sağlanmıştır. Bu 
dönemde staj yapan toplam 29 intern doktor tarafından bu 
değerlendirmeler yapılmıştır. 

Değerlendirmede, öğretim üyeleri en düşük puanı, derslerle 
ilgili ek kaynak önermede almıştır. Bunu “aynı öğretim üyesinden 
yeniden ders almak isterdim” ifadesi izlemiştir. En yüksek puanlar; 
öğrencilerin sorularını cevaplamada istekli davranma, derslere hazırlıklı 
gelme, öğrencilerin soru sormasına fırsat vermede alınmıştır. Derslerin 
başlama ve bitiş saatlerine uyma konusunda da oldukça yüksek puan 
alınmış olmasına rağmen, soruların alt kısmında yer alan eklemek 
istediği diğer hususlar ve öneriler kısmında bazı derslerin zamanında 
başlayıp bitmediği özel olarak ifade edilmiştir. 
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Dönem VI Öğrencilerinin Halk Sağlığı Eğitimini 
Değerlendirmesi 

 
İ. Gün, A. Öztürk, M. Aykut, O. Günay 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 

Bu çalışmada, bir yıl boyunca Dönem VI öğrencilerine verilen 
Halk Sağlığı stajı eğitiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmanın başladığı 1 Temmuz 2009 tarihinden 30 Haziran 
2010 tarihine kadar Halk sağlığı anabilim dalına staj için gelip stajını 
tamamlayan intern doktorlardan, staj bitirme sınavından sonra bir geri 
bildirim formu verilerek bunu doldurmaları istenmiştir. Geri bildirim 
formunda, 1-4 aralığında puanlar yer almaktadır. Bu çalışmada, bir yıl 
boyunca alınan geri bildirimler değerlendirilmiştir. 

Bir yıllık zaman aralığında, staj yapan intern doktorların sayısı 
241 kişidir ve bunların hepsinden geri bildirim formu alınmıştır. İntern 
doktorların değerlendirmesine göre teorik derslerden alınan puan 
ortalaması 72,8 olup en düşük puanlar demografik verilerin 
değerlendirilmesi (61), Bulaşıcı hastalıkların sürveyansı (64) ve nükleer 
silahlar dersleri (64) almıştır. Staj içerisine yerleştirilmiş olan Tarım İl 
Müdürlüğü ziyareti (51), KASKİ (52) ve çöp arıtma tesisi ziyaretleri 
(51) gibi saha gezileri, en düşük puanları almıştır. Araştırma yapma, 
verileri değerlendirme ve araştırma raporu yazma konularının ortalama 
puanları 63’tür. İntern doktorların kendi başlarına yapmaları gereken 
demografik verilerle ilgili ödev hazırlama (53) ve panel hazırlayıp 
sunma (57) konuları oldukça düşük puanlar almışlardır. Toplum sağlığı 
merkezinde (69) ve aile sağlığı merkezinde (73) yapılan çalışmalar 
genel ortalamaya yakın puan almışlardır. 

Bu değerlendirme sonucunda, düşük puan alan ödev 
hazırlama programdan çıkarılmıştır. Diğer düşük puan alan 
uygulamaların iyileştirilmesi yönünde çalışma yapılmaktadır. 
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Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimlerinde Kullanılan Bir İlaç 
Seçim Yöntemi: MAU Analizi 

 
Doç.Dr. Hasan Basri Ulusoy 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD 
 
Bu bildirinin amacı akılcı ilaç kullanımı eğitimlerinde ilaç seçimi için 
kullanılan bir yöntem olan MAU (multi-attribute utility- çok amaçlı 
kullanım) analizini tanıtmak ve katılımcıların değerli fikirlerini almaktır. 

Herhangi bir endikasyonda kullanılacak olan uygun ilaçların 
seçiminde ilaçların etkinliğinin yanında yan etkileri, 
kontrendikasyonları, ilaç etkileşimleri ve maliyetine de dikkat etmek 
gerekir. Bu özellikler dört başlık altında toplanabilir: etkinlik, güvenlilik, 
uygunluk ve maliyet. İlaç yan etkileri güvenlilik başlığı altında, 
kontrendikasyonlar ve ilaç etkileşimleri ise uygunluk başlığı altında 
değerlendirilir. İlacın kullanımının kolay olup olmaması da uygunluk 
başlığı altında değerlendirilmektedir. 

MAU analizinde önce bu dört ilaç özelliğinin ne kadar önemli 
olduğu belirlenir. Bu özeliklerin her birine bir önemlilik yüzdesi verilir. 
Önemlilik yüzdeleri endikasyona göre değişir. Örneğin miyokard 
infarktüsü için ilaç seçiminde etkinlik %80, güvenlilik % 10 ve 
uygunluk %10 gibi bir yüzde alabilir, maliyete ise hiç önem verilmez. 
Diğer yandan basit baş ağrısı gibi acil olmayan ve herhangi bir 
komplikasyona yol açmayan durumlarda güvenlilik ve uygunluğun 
önem yüzdesi etkinliğinkinden daha fazla olabilir. Örneğin bu 
endikasyon için,  etkinlik % 25, güvenlilik %30, uygunluk %30 ve 
maliyet % 15 gibi bir yüzde alabilir. Hipertansiyon ve diyabet gibi 
kronik durumlarda ise maliyetin önemi biraz daha artar, çünkü bu 
hastalıklarda uzun süre ilaç kullanımından dolayı daha büyük bir 
ekonomik yük ortaya çıkacaktır.    

Önem yüzdeleri belirlendikten sonra ilaç seçimi yapılan 
endikasyonda etkili olan ilaçlar dört özellik açısından birbirleri ile 
kıyaslanır. İlaçlara belirli bir tam puan üzerinden puanlar verilir. 
Örneğin en etkili ilaca etkinlik başlığı altında beş, daha az etkili ilaca 
dört puan verilebilir. Yan etkileri en az ilaca güvenlilik başlığı altında 
beş, yan etkisi biraz daha fazla olan ilaca dört, daha fazla yan etkiye 
sahip ilaca da üç puan verilebilir. Puanlama tamamlandıktan sonra her 
bir başlık altında ilaçlara verilen puanlar o başlığın önem yüzdesi ile 
çarpılır. Daha sonra, her ilaç için, başlıklar altında hesaplanan değerler 
toplanır. Toplamda en fazla puanı alan ilaç o endikasyon için en uygun 
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ilaçtır. Örneğin basit baş ağrısı için ilaç seçimi şu şekilde yapılır: 
Aspirin, parasetamol, metamizol ve antiinflamatuvar analjezikler 
(örneğin naproksen) bu endikasyonda etkili ilaçlardır. Yukarıda basit 
baş ağrısı için önem yüzdelerinin etkinlik (E): % 25, güvenlilik (G): 
%30, uygunluk (U): %30 ve maliyet (M): %15 şeklinde olabileceği 
belirtilmişti. İlaçlar da aşağıdaki gibi puanlanabilir: 
Aspirin:  E:4,  G:3,  U:3,  M:5 
Parasetamol:  E:4,  G:5,  U:4,  M:5  
Metamizol:  E:5,  G:1,  U:4,  M:5 
Naproksen: E:5,  G:4,  U:4,  M:3 
 
Daha sonra bu puanlar başlıkların önem yüzdeleriyle çarpılıp 
hesaplanan değerler toplanır. 
Aspirin:  E:4(4x0.25=1), G:3(3x0.3=0.9), U:3(3x0.3=0.9),   

M:5(5x0.15=0.75);  Toplam:3.55   
Parasetamol:  E:4(4x0.25=1), G:5(5x0.3=1.5), U:4(4x0.3=1.2), 

M:5(5x0.15=0.75); Toplam:4.45   
Metamizol:  E:5(5x0.25=1.25), G:1(1x0.3=0.3), U:4(4x0.3=1.2), 

M:5(5x0.15=0.75)   Toplam:3.50 
Naproksen E:5(5x0.25=1.25), G:4(4x0.3=1.2), U:4(4x0.3=1.2), 

M:3(3x0.15=0.45)   Toplam:4.10   
Toplamda en fazla puanı aldığı için bu endikasyonunda en 

uygun ilaç parasetamoldür. Naproksen ve aspirin sırasıyla 2. ve 3. 
uygun ilaç olarak belirlenmiştir. 

MAU analizi ile ilaç seçimi uygulaması Erciyes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi dönem 5 akılcı ilaç kullanımı stajında 2007-2008 eğitim 
öğretim yılından beri kullanılmaktadır. Bu uygulama, uygun ilaçları 
belirlemede etkili bir yöntem olmasına rağmen öğrenciler tarafından 
biraz karmaşık bulunmaktadır. Daha pratik bir yöntemin geliştirilmesi 
farklı fikirlere ihtiyaç vardır.  
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Tıp Fakültesi Dönem 6 Öğrencilerinin 
Stresle Başa Çıkma ve Yaşam Kalitesi Düzeyleri 

 
S. Özkan1, I. Maral2, E. Durukan3, A.U. Dikmen1, M.A. Bumin1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 

 
  Bu çalışmada bir tıp fakültesi dönem 6 öğrencilerinin stresle 

başa çıkma ve yaşam kalitesinin düzeylerinin saptanması 
amaçlanmıştır.  

 Çalışma Aralık 2007 tarihinde yapılmış, kesitsel-tanımlayıcı bir 
araştırmadır. Ankara’da bir tıp fakültesinde eğitim almakta olan 
Dönem 6 öğrencileri (142 kişi) evreni ve 138’ine (%97.2)  ulaşılmıştır. 
Anket formu gözlem altında uygulanmıştır. Anket formunda tanımlayıcı 
özellikler, mesleği isteyerek seçme durumları,  kişilerin yaşamlarındaki 
sıkıntılar ve stresle başa çıkmak için neler yaptıklarını belirlemek 
amacıyla kullanılan Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) soruları 
ve kişilerin yaşam kalitesini, sağlığını ve yaşamın öteki yönleri 
hakkında neler düşündüklerini sorgulayan WHOQOL – BREF yaşam 
kalitesi ölçeği soruları bulunmaktadır. SBTÖ’nün alt ölçekleri 
birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı puanlanmaktadır. Her alt ölçeğe 
ait maddeler toplanarak alt ölçeklere ait ayrı ham puanlar elde 
edilirken genel ham puan elde edilmemektedir. 

İncelenen öğrencilerin yaş ortalaması 23.8±1.2, %53.6’sı 
kadın, %46.4’ü erkektir. Öğrencilerin SBTÖ skorlarına bakıldığında 
cinsiyetler arasında sadece “kendine güvenli yaklaşım” skorları 
bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p<0.05). 
Erkeklerde kendine güvenli yaklaşım alt grup skorları daha yüksektir. 
Doktorluk mesleğini isteyerek seçenlerle, seçmeyenler arasında 
“iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşımı” alt grup skorları 
bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). 
Mesleği isteyerek seçenlerde alt grup skorları daha yüksektir. 
WHOQOL –BREF skorlarına göre ise, cinsiyetler arasında “fiziksel 
sağlık alanı ve sosyal ilişkiler alanı” skorları bakımından istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark vardır (p<0.05). Erkeklerde her iki alt grup 
skoru daha yüksektir. Yine aynı ölçekte, doktorluk mesleğini isteyerek 
seçenlerle, seçmeyenler arasında hiçbir alt grup skoru bakımından 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0.05). 

Sonuç olarak;  erkek öğrencilerde yaşam kalitesi yüksek ve  
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stresle başa çıkma tarzlarında “kendine güvenli yaklaşım” daha sıktır. 
Mesleği isteyerek seçenlerde ise “iyimser yaklaşım ve sosyal destek 
arama yaklaşımı” daha yüksektir. Doktorluk mesleğini ve tıp eğitimini 
isteyerek seçmenin önemi dikkati çekmiştir. 
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WEB-tabanlı Yapılandırılmış Sınav Modülü Geliştirilmesi 
 

Arif Onan*, Sevgi Turan*, Melih Elçin*, Ali Konan** 
*Hacettepe Üniversite Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD 

** Hacettepe Üniversite Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD 
 

Eğitim programlarında öğrencilerin değerlendirilmesi için 
uygulanacak yöntemin seçimi önem taşımaktadır. Yeterliğe dayalı 
eğitimin hedeflendiği programlarda değerlendirme yöntemlerinin de bu 
hedefleri yoklayacak şekilde seçilmesi gereklidir. Yapılandırılmış 
objektif klinik sınav uygulamaları (YOKS) yeterliğe dayalı 
değerlendirme için önerilen yöntemlerden biridir. Ancak YOKS 
uygulamasının zorluğu nedeniyle yaygın kullanılamamaktadır. Birçok 
bölümde ve fakültede klinik becerilerin sözlü sınav ile 
değerlendirilmesine devam edilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde, klinik dönemde Genel Cerrahi ve Çocuk Hastalıkları 
anabilim dalları, YOKS’a yer verilmektedir.   

Bu çalışmada problem çözme, olguyla ilgili klinik akıl yürütme, 
laboratuvar ve radyolojik bulguların yorumlanmasına karşılık gelen 
bazı istasyonların YOKS’ın parçası olarak web tabanlı yapılandırılmış 
sınav ortamına aktarılmasıyla geliştirilen modül tanımlanmış ve cerrahi 
stajında yapılan uygulaması özetlenmiştir. 

Çalışmada bir yazılım aracılığıyla Web tabanlı istasyon 
kurgusuna uygun birden fazla doğru yanıtı olabilen çoktan seçmeli 
sınav uygulaması geliştirilmiştir. İstasyonlar YOKS’e uygun olarak 
tasarlanmıştır. Sorular YOKS istasyonlarına uygun olarak 
basamaklandırılmış ve ilişkilendirilmiştir. Sınavda toplam 5 istasyona 
ve 28 soruya yer verilmiş. Sınava 40 dakika süre ayrılmıştır. 
Çalışmanın uygulaması cerrahi stajında, dönem dört öğrencilerinden 
oluşan 83 kişi ile yapılmıştır.  

Çalışmada ölçüt geçerliği için Web tabanlı sınavın YOKS ile 
aralarındaki korelasyonu incelenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (r= 0,42, p<0,01). Yöntemin ayırt ediciliğine yönelik 
kanıt elde edebilmek için her iki sınavda da en düşük ve en yüksek 
puan alan %27’lik gruplar t testi ile karşılaştırılmış ve anlamlı fark 
belirlenmiştir. Sıralanmış puanlar kullanılarak oluşturulan düşük, 
normal ve yüksek puanlı gruplar karşılaştırılarak sınavların aynı şekilde 
ölçüm yapabilme düzeyleri GAMMA korelasyon katsayısı incelenmiş ve 
anlamlı bulunmuştur (p<0,01). 
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Bulgular, farklı zaman kullanımı gerektiren, bulguların 
yorumlanması, problem çözme ve olguyla ilgili klinik akıl yürütmeye 
karşılık gelen bazı YOKS istasyonların web tabanlı sınav aracılığıyla 
yapılabileceğini göstermektedir. 
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Empatik Eğilim:  
PDÖ Senaryosu Öncesi ve Sonrası Değerlendirme 

 
Nazan Karaoğlu, Yusuf Mıstık 

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD 
 
Amaç:  

Tıp eğitimi bilimsel temeller üzerinde gelişirken rahatsızlıklar 
hastalıklara dönüşmüş ve hastalıkla uğraşılırken hasta unutulmaya, 
gözden kaçırılmaya başlamıştır. Bugün artık sadece bilimsel yeterliliğe 
sahip olmanın acı çeken bir hastaya yardım edemeyeceği genel 
kabulümüzdür. Probleme Dayalı Öğrenimin (PDÖ) eğitim için 
kazanımlarından biri de hekim adaylarının sosyal becerine kazandırdığı 
artılardır. İletişim, empati, profesyonellik gibi tıp eğitiminin tıp dışı gibi 
algılanan alanları PDÖ ile olan kazanımlarımızın en önemlileridir. 
Empati; karşıdakinin duygu ve düşüncelerini anlayıp paylaşabilme 
olarak tanımlanır. İletişim becerisinin önemli bir unsuru olan empati 
hasta- hekim ilişkisinin de temel taşlarından sayılmaktadır. Çalışmalar 
empati eğitiminin klinik öncesi yıllarda başlaması ve klinik eğitim 
sırasında pekiştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir ancak klinik 
öncesi yıllarda hasta ile öğrencinin karşılaşmasını sağlayabilmek 
oldukça zordur. Bu durumda klinik öncesi yıllarda PDÖ oturumları, 
simüle hasta eğitimleri, iletişim becerilerinin eğitim müfredatına 
katılması, kurslar düzenlenmesi empati eğitiminde önemli hale 
gelmektedir. Bu çalışmada amaç tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin 
empatik eğilimlerinin bir PDÖ senaryosu öncesi ve sonrası 
araştırmaktı.   
Metot:  

Çalışmada PDÖ senaryosu uygulamasından bir hafta önce ve 
sonra tesadüfi olarak örneklenen PDÖ gruplarındaki her iki öğrenciden 
birine ulaşılarak Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ), cinsiyet, memleket 
(Konya ve diğer) ve açık uçlu olarak sorulmuş neden hekim olmak 
istediği ve okul bitince idealinin ne olduğu sorularını içeren bir anket 
formu gönüllülük temelinde uygulandı. İsimsiz uygulanan anketlere 
sonraki uygulamada eşleştirme yapabilmek için kendi belirledikleri bir 
şifre yazmaları istendi. İstatistiksel değerlendirmelerde sayılar, 
yüzdeler ki-kare, Student-t testi ve One-way ANOVA testleri kullanıldı.  
Empatik Eğilim Ölçeği (EE Ölçeği): Bireylerin günlük yaşamdaki empati 
kurma potansiyellerini ölçmek amacıyla Dökmen (1988) tarafından 
geliştirilmiştir. Likert tipte bir ölçek olup, 20 sorudan oluşmakta ve her 
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soruya 1’den 5’e kadar puan verilmektedir. Puanları toplarken 
3,6,7,8,11,12,13,15. sorular tersinden toplanmaktadır. Ölçekten 
alınacak minimum puan 20, maksimum puan ise 100’dür. Toplam 
puan deneklerin empatik eğilim puanlarını ifade eder. Puanın yüksek 
olması, empatik eğilimin yüksek olduğunu; düşük olması empatik 
eğilimin düşük olduğunu gösterir.  
Bulgular:  

Çalışma grubunda ön testte 134, son testte 102 öğrenci vardı.  
Ön-testte 79 (%59,0), son testte 57 (%55,9) erkek öğrenci vardı ve 
her iki testteki öğrencilerin çoğunluğu (%76,1 ve %73,1) Konya 
dışından gelen öğrencilerdi. Ön-testteki öğrencilerin %72’si (n=75) 
hekimlik ideali olduğu için, insanlara yardım etmek isteği ile tıp 
eğitimini seçtiğini belirtmişti. EEÖ puanı açısından gruplar arasında 
fark yoktu (p=0.44). Son testte de yine öğrencilerin büyük çoğunluğu 
(%81,2, n=56) ideali olduğu için bu kariyeri seçtiğini belirtmişti. Son 
testte de hekimliği seçme amaçları açısından farklı gruplarda yer alan 
öğrencilerin EEÖ puanları arasında istatistiksel olarak fark yoktu 
(p=0.90). Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde de hem ön hem de 
son testte cinsiyetler arasında EEÖ puanları farklı bulunmadı (P>0.05). 
EEÖ puanı ön testte 67.55±8.75, son testte 67.50±9.05 olarak 
bulunmuştur (p=0.97).  
Sonuç:  

Bu çalışmanın sonuçları çalışmanın yapıldığı öğrencilerde PDÖ 
senaryosunun empatik eğilim puanını artırmadığı şeklindedir. Bu 
durumun senaryo içeriği, yönlendiricilerin etkisi, ön ve son test 
karşılaştırmasının her bir öğrenci için birebir yapılamaması ve 
anketlerin gönüllülük temelinde yanıtlanmış olması sonucu oluşmuş 
olabileceği düşünülebilir. Diğer önemli bir faktör de empatik eğilimin 
kazanılmasının ve geliştirilmesinin empatik beceri kazanılmasına göre 
daha zor olması olabilir. Bu konuların yanıtlanabileceği daha ayrıntılı 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Bir Kursun Ardından: Selçuk Üniversitesi Asistan Uyum 
Kursu Değerlendirmeleri 

 
Nazan Karaoğlu, Yusuf Mıstık, Oktay Sarı, Hakkı Gökbel 
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD 

2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanlığı 
 

Giriş:  
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde eğitime başlayan 

araştırma görevlilerinin çalışma ortamına ve asistanlık eğitimine 
uyumunu hızlı ve sağlıklı bir şekilde sağlamak amacıyla Tıp Eğitimi ve 
Bilişimi Anabilim Dalı (TEBAD) koordinatörlüğünde yürütülen “Meram 
Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Uyum Programı-METUP” başlıklı kurs 
çeşitli anabilim dallarında görevli öğretim üyeleriyle birlikte 
yürütülmektedir. Kursun diğer kazanımlarının disiplinler arası işbirliğine 
katkı,  kursta kazanılan bilgi ve becerilerle sağlık hizmeti kalitesinin 
artması ve araştırma görevlisi eğitiminin gelişimini teşvik etmek olması 
amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı da uygulanmakta olan bu 
kurslardan beşincisinde araştırma görevlilerinin kurs eğiticileri ve genel 
olarak kursun işleyişi hakkındaki görüşlerini paylaşmaktır.  
Materyal ve Metod:  

Üç tam gün süren, tam zamanlı katılımın zorunlu olduğu kursa 
19 araştırma görevlisi ve 16’sı eğitici olmak üzere 19 öğretim üyesi ve 
idari personel katılmıştır. Kursta eğitici olarak görev almakta olan 
öğretim üyeleri ve tıp fakültesi hastanesi idari personeli araştırma 
görevlileri tarafından gönüllülük temelinde 12 ifade ve bir açık uçlu 
soru ile puanlamaları en çok beş ve en az sıfır olacak şekilde 
değerlendirildi. Kursun genel değerlendirmesinde de kurs içeriği, kurs 
materyalleri, kursun yapıldığı yer, organizasyon ve zaman kullanımı ile 
ilgili beş ifade ve özellikle beğendikleri ve geliştirilmesi gerektiğini 
düşündüklerini yazabilecekleri açık uçlu iki soru yer almaktaydı.  
Kursta yer alan konu başlıkları: 1- Sağlık hizmeti sunumunda iletişimin 
önemi nedir?; 2- Hekimlik ve etik; 3-Tıpta biyoistatistik kullanımı; 4-
Araştırma planlama; 5-Otomasyon sistemi, epikriz yazma, tanı kodları, 
paket uygulamalar ve faturalama; 6-Hastane enfeksiyonları ve 
korunma; 7-Hasta-hekim ilişkisi; 8-Eczane işlemlerinin yürütülmesi; 9-
Tıpta malpraktis ve olası sonuçları; 10-Laboratuvar istekleri: 
Biyokimya, Mikrobiyoloji, Kan Bankası, Patoloji; 11-Konsültasyon 
nereden ve nasıl?; 12-Radyolojik algoritma ve radyolojik istemler; 13-
Adli muayene ve adli rapor yazmada pratik ipuçlarıdır. Eğitmen 
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değerlendirme formundaki ifadeler; 1- Eğitmen kursun başında beni 
olumlu bir tavırla karşıladı; 2-Amaçları açık bir şekilde belirtti; 3- Etkili 
bir iletişim kurdu; 4-Eğitimden önceki düzeyimi değerlendirdi; 5- Çeşitli 
görsel-işitsel araçlar kullandı; 6- Eğitmen konusu hakkında coşkulu ve 
hevesliydi; 7- Sunulan bilgi benim için yeni idi; 8- Bölüm içeriği çok 
fazla teorikti; 9-Eğitmen sorularla derse katılımımı sağladı; 10- 
Konunun altta yatan ilkelerini ve nedenlerini açıkladı; 11- Aklıma 
takılanları sorabilmem için bana olanak sağladı; 12- Bu eğitim çalışma 
ortamıma döndüğümde bana yararlı olacaktı şeklindeydi.  
Bulgular:  

Kurs boyunca 16 eğitmen için toplam 251 geribildirim 
verilmişti. Her ifade için değerlendirildiğinde en yüksek puanı %85,5 
ile eğitmen kursun başında beni olumlu karşıladı alırken, en düşük 
puanı %57,4 ile eğitimden önceki düzeylerinin değerlendirilmesine 
vermişlerdi. Araştırma görevlileri bu eğitimin çalışma ortamına 
döndüklerinde yararlı olacağını düşünmektedirler (%83,3)  ve 
eğitmenleri anlattıkları konu hakkında coşkulu ve hevesli bulmuşlardı 
(%82). 
Sonuç:  

Daha eğitimlerinin başında farklı anabilim dallarında çalışan 
araştırma görevlilerinin birbirleriyle ve günlük işleyiş içinde 
karşılaşabilecekleri sorunlarla ve çözümleriyle tanışmaları fakülte 
eğitim ortamının ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artıracaktır.  
 



TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ – EĞİTİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 116 

Tıp Eğitimi Anabilim Dalları Dördüncü Kış Okulu 
Katılımcılarının Sosyodemografik Özellikleri, Yalnızlık ve 

İş Doyumu Düzeyleri 
 

Nazan Karaoğlu1, Zeynep Baykan2, Erol Gürpınar3 

1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD 
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD 

 
Özet: 

Yalnızlık kişinin sosyal ilişkilerinin beklediği gibi gitmediği 
algısıdır ve içerdiği umutsuzluk ile mutsuzluk bireye acı verir.  Yaşam 
doyumunun da yalnızlık ile yakından ilişkili olduğu gösterilmiştir.  İş 
doyumu, işe karşı kişisel bir tutum olup, çalışanların iş ve iş 
yaşamındaki beklentilerine ulaştıkları zaman duydukları olumlu 
duygusal bir durumdur. İş ortamındaki doyum, çalışanların sadece 
fiziksel ve zihinsel durumunu değil aynı zamanda bireysel, fizyolojik ve 
ruhsal durumunu da olumlu yönde etkiler.  
Amaç:  

Tıp eğitimi anabilim dalları 4. kış okuluna katılan tıp eğitimi 
öğretim elemanlarının sosyodemografik özellikleri ile yalnızlık ve iş 
doyumu düzeylerinin saptanmasıdır.   
Metot:  

Bu tanımlayıcı, kesitsel çalışmada tıp eğitimi anabilim dalları 4. 
kış okuluna katılanlara sosyodemografik özelliklerinin yanı sıra yalnızlık 
ve iş doyumu düzeylerinin saptanması için gönüllülük temelinde UCLA 
yalnızlık ölçeği ve Minnesota İş Doyum Ölçeğini içeren isimsiz bir anket 
formu uygulandı.  

UCLA Yalnızlık Ölçeği 10’u düz 10’u ters olmak üzere toplam 
20 maddeden oluşmuştur. Her madde 1 ile 4 arasında puanlanmıştır. 
Yalnızlık puanı hesaplanırken ters kullanılan maddelere verilen 
puanların tersi alınarak hesaplama yapılır. Ölçekten alınabilecek 
puanlar 20 ila 80 arasındadır. Yüksek puan yalnızlığın düzeyinin 
yüksekliğine işaret etmektedir. Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması 
Demir tarafından yapılmıştır.  

Minnesota İş Doyum Ölçeği 1967 yılında Weiss, Dawis, 
England ve Lofquist tarafından geliştirilmiştir. Baycan tarafından 
(1985) Türkçeye çevrilip, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları 
yapılmıştır. Minnesota İş Doyum Ölçeği 1-5 arasında puanlanan beşli 
likert tipi bir ölçektir. Ölçek puanlamasında, Hiç memnun değilim; 1 
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puan, Memnun değilim; 2 puan, Kararsızım; 3 puan, Memnunum; 4 
puan, Çok memnunum; 5 puan olarak değerlendirilmektedir. Ölçekte 
ters soru bulunmamaktadır. Minnesota İş Doyum Ölçeği içsel, dışsal ve 
genel doyum düzeyini belirleyici özelliklere sahip 20 maddeden 
oluşmuştur. 
 
1-İçsel doyum: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,15,16,20  
2-Dışsal doyum: 5,6,12,13,14,17,18,19 
3-Genel doyum: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
maddelerini içermektedir. Genel doyum puanı 20 maddeden elde 
edilen puanların toplamının 20’ye, içsel doyum puanı 
1,2,3,4,7,8,9,10,11,15,16,20 içsel faktörleri oluşturan maddelerden 
elde edilen puanların toplamının 12’ye, dışsal doyum puanı 
5,6,12,13,14,17,18,19 dışsal faktörleri oluşturan maddelerden elde 
edilen puanların toplamının 8’e bölünmesi ile elde edilmektedir. Genel 
iş doyumu puanı 20 – 100 arasında olmak durumundadır.  
Bulgular:  

Çalışmada yaş ortalamaları 42.34±5.34 yıl olan 36 katılımcının 
anket formları değerlendirildi. Üçte birini (n=12, %33,3) erkeklerin 
oluşturduğu katılımcıların %39’nun (n=14) temel uzmanlık alanı halk 
sağlığı,  %86’sının (n=31) halen çalıştığı yer tıp eğitimi anabilim 
dalıydı. Yaklaşık üçte ikisi (n=23, %64) ekonomik durumunu orta 
düzeyde diye tanımlarken büyük çoğunluğu (n=30, %83) yaşadığı 
şehirden, seçtiği kariyerden (n=32, %89) ve çalışma şartlarından 
(n=25, %69,5) memnundu. İnisiyatif kullanma konusunda yarıdan 
biraz fazlası (n=21, %58.3) kısmen inisiyatif kullanabildiğini 
belirtmişken %75’i (n=27) kendisini sık sık ve her zaman başarılı 
bulmaktaydı. Çalışma grubunun yalnızlık ve genel iş doyumu puan 
ortalamaları sırasıyla 29.44±8.51 ve 75.08±6.92 olarak belirlendi. 
Sonuç:   

Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan 4. 
Kış Okulu’na katılan katılımcıların özelliklerini yansıtmaktadır. Bu 
durum göz önünde bulundurularak katılımcıların genel olarak kariyer 
seçiminden, işinden ve yaşadığı şehirden memnun olduğu, genelde 
yalnızlık yaşamadığı ve iş doyumlarının yüksek olduğu söylenebilir.  
 
 



TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ – EĞİTİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 118 

Dönem I Öğrencilerinin Yalnızlık ve Anksiyete-
Depresyon Düzeyleri 

 
Nazan Karaoğlu 

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD 
 
Amaç:  

Tıp eğitiminin amacı toplumun sağlığı için bilgili ve yeterli 
hekimler yetiştirmektir. Bu amacı gerçekleştirirken tıp öğrencileri 
üzerinde stres yaratıp onların iyilik halini bozduğu ifade edilmektedir. 
Oysa hastalar için en iyisini yapabilmenin en basit yolu öncelikle onlara 
sağlık hizmeti verecek olanlar için en iyisini yapmaktır. 

Evrensel bir duygu olan yalnızlık; bireyin sosyal ilişkilerinin 
beklediği gibi gitmediği algısıdır. Kişinin duygu durumunu, sosyal 
becerilerini ve beden sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Yalnızlık 
duygusu umutsuzluk ve mutsuzluk içerip bireye acı veren bir duygu 
olmasıyla depresyonla benzeşir. Yalnızlık depresyon üzerine etkilidir ve 
yaşam doyumu da yalnızlık duygusu, depresyon ve intihar girişimleri 
ile yakından ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı tıp fakültesine yeni 
başlayan öğrencilerimizin yalnızlık düzeyleri ile anksiyete ve depresyon 
düzeylerini belirleyerek karşılaştırabilmektir.  
Metot:  

Bu tanımlayıcı, kesitsel çalışmada Selçuk Üniversitesi Meram 
Tıp Fakültesi dönem bir öğrencilerinden yabancı uyruklu olanlar ve 
sınıf tekrarı alanlar dışındakilere gönüllülük temelinde UCLA yalnızlık 
ölçeği, Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalasını (HADS) içeren 
isimsiz bir anket uygulandı. Bağımsız değişkenler bu ölçeklere ilave 
edilen sorularla toplandı.  

UCLA Yalnızlık Ölçeği bireyin yalnızlık duygusunu ölçen 10’u 
düz 10’u ters olmak üzere toplam 20 maddeden oluşmuş likert tipi bir 
ölçektir. Her madde 1 ile 4 arasında puanlanmıştır. Yalnızlık puanı 
hesaplanırken ters kullanılan maddelere verilen puanların tersi alınarak 
hesaplama yapılır. Ölçekten alınabilecek puanlar 20 ila 80 arasındadır.  
Alınan puan arttıkça yalnızlık duygusunun arttığı kabul edilmektedir. 
Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalası (HADS), yedisi anksiyete 
düzeyini yedisi depresyon düzeyini ölçen toplam 14 ifadeden 
oluşmaktadır. Sadece hastalarda değil normal nüfus taramalarında da 
kullanılabilirliği gösterilmiştir. İyi bir tarama aracı olduğu psikiyatrik 
görüşme ile karşılaştırmalı bir çalışmada denenmiştir. Ölçekteki 1., 3., 
5., 7., 9., 11., 13 . ifadeler anksiyete düzeyini; 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14. 
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ifadeler ise depresyon düzeyini ölçmektedir. Türk insanlarında ölçeğin 
depresyon için kesme puanının 7 puan, anksiyete içinse 10 puan 
olduğu Türkçe geçerlik güvenirlik çalışmasında ortaya konmuştur. 
Ölçeğin anksiyete ve depresyon alt ölçeklerinin her ikisinden de 
alınabilecek puanlar minimum 0-maksimum 21 puandır.  

İstatistiksel analizlerde Student-t testi, tek yönlü varyans 
analizi ve ki-kare testi kullanıldı.  
Bulgular:  

Çalışmada anketlerin ölçek kısımlarını eksiksiz doldurmuş 211 
öğrencinin anket formları değerlendirildi. Bu öğrencilerin (88 kız, 121 
erkek) ortalama yaşı 19.07±1.22 yıldı. Yalnızlık puanları ile anksiyete 
ve depresyon düzeleri korele idi. Kesme puanlarına göre öğrencilerin 
%37,9’u anksiyete, %17,5’i depresyon ve %48,8’i yalnızlık riski 
taşımaktaydı. Çalışma grubunun yalnızlık, anksiyete ve depresyon 
puanları sırasıyla 32.71±9.45, 9.76±2.89 ve 8.78±2.11 olarak 
belirlendi. Cinsiyetler arasında fark yoktu (p<0.05). Kırsal kesimlerden 
gelen öğrencilerin yalnızlık ve anksiyete puanları kent kökenli 
olanlardan yüksekti (p<0.05). Gelir düzeyi kötüleştikçe yalnızlık ve 
anksiyete düzeyi anlamlı olarak artmaktaydı (p<0.05).   Seçtiği 
kariyerden kısmen memnun olanların yalnızlık puanları en yüksekti 
(p=0.001).  
Sonuç:  

Bu çalışmadaki dönem bir öğrencilerinin yaklaşık %40’ı 
anksiyete %20’si depresyon riski içindedir. Yaklaşık yarısının da 
yalnızlık puanları medyan değerin üstündeydi. Yalnızlığın, anksiyete ve 
depresyon riskinin tespiti ile tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim 
hayatlarını daha zevkli geçirmeleri, akademik performanslarının 
yükselmesi mümkün olabilir.   
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Tıp Eğitiminde Profesyonel Yeterliklerin Gelişimi ve 
Mezuniyet Öncesi Algılanan/Öngörülen Gereksinimlerin 

Belirlenmesi 
 

Özlem Sarıkaya 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 

 
Giriş 

Profesyonel yeterlik, tıbbi bilgi, teknik beceri, klinik 
nedensellendirme, iletişim, duygular, değerler ve refleksiyonun birey 
ve toplum yararı için sürekli ve akla uygun olarak kullanılması olarak 
tanımlanmaktadır. Hekimin profesyonel performansı, hasta ve 
yakınlarıyla, sağlık ekibinin diğer üyeleriyle, eğitici ve meslektaşlarıyla 
iyi iletişim kurmayı, çatışma çözümünü ve stres yönetimini, bilimsel 
bakış açısı ve kanıta dayalı yaklaşım geliştirmeyi, etik bağlam, sağlık 
sistemi içindeki roller ve yasal sorumlulukların farkında olmayı, yaşam 
boyu öğrenme ve mesleki gelişimini sürdürebilmeyi kapsamaktadır. 

Profesyonel yeterliklere yönelik program unsurlarının 
belirlenmesi sürecinde normatif, karşılaştırmalı, algılanan/hissedilen, 
öngörülen gereksinim belirleme yöntemleri, kritik olay 
değerlendirmeleri, hedef ve iş/görev analizleri kullanılarak öğretim 
problemleri ve hedef yeterlikler tanımlanmakta, uygun öğretim ve 
değerlendirme stratejileriyle program tasarımının çerçevesi 
belirlenmektedir. 
 Amaç ve Yöntem 

Araştırma, MÜTF altıncı sınıf öğrencileriyle yapılan 
derinlemesine görüşmeler yoluyla öğrencilerin kendi profesyonel 
yeterlikleri hakkındaki düşüncelerini ve buna yönelik örtük müfredat 
unsurlarını ortaya çıkarmayı ve mezuniyet öncesi profesyonel 
yeterliklerin gelişimine yönelik program tasarımı için gereksinimleri 
belirleyebilmeyi amaçlamaktadır.   

Araştırmada Ocak 2010-Mart 2011 arasında intörn hekimlerle 
yapılan yirmi iki görüşmenin verileri tematik olarak analiz edilmiştir. 
Her biri yaklaşık otuz beş-kırk dakika süren görüşmeler yarı 
yapılandırılmış bir form eşliğinde yürütülmüştür.     
Bulgular 

Görüşmelerde intörn doktorlar profesyonel yeterliklerle ilgili 
algılarını mesleki bağımsızlık, hekimin klinik bilgi ve beceri donanımı, 
hasta-hekim ilişkisinin özelliklerine dikkat etme, sürekli mesleki gelişim 
sağlayacak güdülenme kaynaklarına sahip olma, etik değerlere 
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bağlılığı olarak açıklamakta, fedakarlığı önemli bir mesleki değer olarak 
ifade etmektedir.  

İntörn hekimler bir tema olarak hekimin toplumsal 
sorumlulukları için toplum hekimliğinin, koruyucu hekimliğin temel 
değerleriyle özdeşleşmiş, sağlık eğitimi ve toplum müdahalelerine 
vurgu yapmaktadır.  

Görüşmelerde eğitimleri süresince bu yeterliklerin gelişimlerine 
yönelik en yararlı gördükleri formel ve/veya örtük müfredat 
unsurlarından çeşitli örneklerle söz edilmektedir. Özellikle klinik öncesi 
dönemde MÜTF-Klinik Uygulamaya Giriş Programı’ndaki temel iletişim 
becerileri ve öykü alma uygulamalarıyla, etik derslerinden, klinik 
dönemde de çoğunlukla işbaşında öğrenme sırasındaki gözlemlerden 
yararlandıklarını ifade etmektedirler. İntörn hekimler, deneyimle 
öğrenme, rol modele öykünme ve klinik karar ve uygulama 
süreçlerinin etkin gözlenmesinin profesyonel gelişim için önemli 
olduğunu belirtmektedir. Rol modellerin özellikle kurumsal davranış 
kalıplarının, iletişim unsurlarının benimsenmesinde belirleyici ve 
eğiticilerin olumlu iletişim özelliklerinin öğrenme ve deneme için 
güdülenme sağladığını söylenmiştir. Eğiticilerin temel hekimlik bilgi ve 
becerileri ve hastaya yaklaşımları örnek alınan temel unsurlardır.  

Profesyonel yeterliğin önemli bir bileşeni olarak sağlık ekip 
çalışmasına yönelik gözlemler ekip ilişkilerinde hiyerarşinin belirleyici 
olduğuna işaret etmektedir. Hiyerarşi sağlık meslekleri arasında, 
kariyer gelişiminin farklı düzeylerinde, öğrenciler ve eğiticileri arasında 
ekip içi iletişimi belirleyen temel dinamik olarak tanımlanmaktadır.  
Sonuç ve Öneriler 

Profesyonel yeterliklerin gelişimine yönelik öğrenci algıları 
genellikle hekimlik uygulamalarındaki klinik bilgi ve beceri donanımı ile 
kişilerarası ilişki ve iletişim unsurlarına odaklanmaktadır. Öğrenciler 
profesyonel yeterliklerinin gelişimi için klinik öncesi dönemde 
laboratuvar ortamlarındaki hazırlık programlarından yararlanmaktadır. 
Klinik ortamlarda ve iş başında uygulamalar, rol modellerin, klinik 
kültürün ve sağlık ekibinin ilişkilerinin gözlenmesi ve olumlu örneklerin 
benimsenmesi profesyonel yeterliklerin gelişiminde etkili olmaktadır.   

Profesyonel yeterliklere yönelik eğitim girişimlerinin, 
olabildiğince erken başlaması, sıklıkla kırsal ve birinci basamakta 
gerçekleşen erken deneyimin şehir yerleşimlerine, ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık kuruluşlara da yaygınlaştırılması profesyonel 
değerlerin gelişimini olumlu etkileyecektir. 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Gelişim 
Programı  Değerlendirme Sonuçları: Ocak 2011  

 
S. Barış, L. Yıldız, M. Danacı, M. Dikici, N. Şentürk, T. Fışgın, 
A.T. Sünter, C. Albayrak, Ö. Tontuş, A. Dağdemir, Ö. Mıdık  

OMÜTF Eğitim Becerileri ve Probleme Dayalı Öğrenim Kurulu 
 
Amaç:  

Üniversitemizde eğitici gelişim programları (EGP) 2011 yılına 
kadar “JHIPEGO” modelinde şekillenmiştir. Eğitim Becerileri Kurslarıyla 
(EBK) başlayan süreç, 2002 yılında PDÖ kurslarının eklenmesiyle iki 
ayrı kurs olarak devam etmiştir. Başlangıçta PDÖ kursu almak için EBK 
almak ön şartı aranmış zaman içinde eğitim yönlendiricisi ihtiyacını 
karşılamak için PDÖ kursları daha seri olarak düzenlenerek, EBK’na ara 
verilmiştir. 2009 yılında 285 öğretim üyesinin tamamı PDÖ eğitimini 
alırken 110’u EBK’sını tamamlayabilmiştir. Kurslar bir kısmı ortak 
toplam 15 eğiticiyle düzenlenmiştir. 

2011’de kurul deneyimleri, değişen günümüz gereksinimleri 
ışığında EGP tasarımı gözden geçirilmiş, kurslar birleştirilmiş, teorikle 
uygulamanın birleştirildiği 5 günlük bir tasarım yapılmıştır. Tam 
zamanlı katılımın zorunlu olduğu kursun ilki 17-21 Ocak 2011 
tarihlerinde kuruma yeni başlayan 19 katılımcı ve 10 eğiticiyle 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada program değerlendirme sonuçlarının 
paylaşımı hedeflenmiştir.  
Yöntem:  

EGP’nin değerlendirilmesi formatif amaçla CIPP modeliyle 
kurgulanmıştır. Katılımcıların alan yeterlik düzey algılarıyla, 
gereksinimlerini öğrenmek için Hesketh’in eğitici yeterlik başlıkları 
temelinde kurs öncesi değerlendirme anketi oluşturulmuştur. Anket 
kurs öncesinde e-maille gönderilmiş, çözümlemeleri kursun ilk günü 
katılımcılarla paylaşılmıştır. Katılımcıların ve eğiticilerin program 
bileşenleriyle ilgili düşünceleri, süreç deneyimleri kurs sonrası 
değerlendirme anketleriyle, ayrıca program süreci hakkındaki bilgi iş 
kayıtları, gözlem notları, gün sonu geribildirimlerle alınmış, nitel veri 
olarak işlenmiştir.  
Bulgular:  

Katılımcıların kurs öncesindeki özdeğerlendirmeleri “iyi”yken, 
“az yeterli/bilmedikleri” başlıklar “video ile eğitim, küçük grup 
eğitimleri, uzaktan eğitim, telekonferans, toplum içinde eğitim, öğrenci 
gelişimi değerlendirme araçları oluşturma-yorumlama, portfolyo 
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kullanma, öz değerlendirme yapmayı kolaylaştırma, eğitimi 
değerlendirme, alanda araştırma yapma, eğitim ilkelerini bilme” olarak 
öne çıkmıştır. Katılımcılar “amaç hedef, eğitim yöntemi, sınama” 
başlıklarında yeterliklerinin” iyi” düzeyde olduklarını ifade etmekte 
sadece “program değerlendirme” başlığında düşüklük 
algılamaktadırlar. İyi bilindiği ifade edilen başlıklarda dahi katılımcılar 
eğitim gereksinimleri olduğunu açık bir farkla ifade etmişlerdir.  

Katılımcıların hepsi eğitimlerden yararlandıklarını, 15’i tüm 
başlıkları öğrendiklerini söylemiş, OMÜ eğitim programı yapısı, tıp 
eğitimi, EP geliştirme bileşenleri, amaç -hedef, eğitim yöntemleri, 
program değerlendirme başlıklarında öğrenme durumu daha düşük 
ifade edilmiştir. Katılımcıların 16’sı tüm içeriği eğitim uygulamalarında 
kullanacağını ifade etmiştir. En çok kullanılacağı düşünülen başlıklar 
“öğrenme-öğretme, tıp eğitimi, EP geliştirme bileşenleri, amaç hedef 
ve PDÖ”’dür. Katılımcıların 11’i tüm başlıklarda ileri eğitim 
istemektedir. En belirgin eğitim isteği “amaç-hedef, eğitim yöntemleri 
ve sınama” başlığında olmuştur. Katılımcıların 9’u tüm başlıklarda 
programı yeterli/uygun bulmuştur. Yetersiz bulunan/uygun 
bulunmayan tek başlık eğitimin süresi, en çok geliştirilmesi gereken 
“eğitim yöntemleri”, en beğenilen “katılımcı ve eğitici niteliği”dir. 

Eğiticiler kurs öncesi hazırlığın yeterli ancak zaman sorunu ve 
yeni/teorik ağırlıklı öğrenme gerekliliği nedeniyle hazırlık sürecinde 
zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Kurs sonu program başarısından genel 
olarak memnun olup, kurs yöntem ve içeriğinde kısmi değişiklik, ileri 
düzey kurslar için uzaktan eğitim modül tasarımını önermişlerdir.  
Sonuç:  

Program istenilen hedeflere ulaşarak katılımcıların temel 
eğitsel gereksinimlerini karşılamıştır. Tüm oturumlara aktif olarak 
katılımları, öğrenme çabası içinde bulunmaları, eğitici-katılımcı 
geribildirimleri göz önüne alındığında 19 katılımcı süreci başarıyla 
tamamlamış, sertifika alarak PDÖ oturumlarına yönlendirici olarak 
katılabilme hakkı kazanmıştır. İleri düzey eğitim istekleri, kurs 
sürecinde sürekli yansıtma-öz değerlendirme yapmaları, eğitsel 
faaliyetleri tekrar planlamak-geliştirmek istemeleri kursun aynı 
zamanda eğitsel motivasyon sağladığına işaret etmektedir. Program, 
yöntem olarak tasarlandığı gibi uygulanmış olsa da içerik ve sürelerde 
kısmi farklılıklar olmuştur. Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 
ikinci programda uygulamaların artırılmasına/geliştirilmesine, bazı 
içeriklerin yeniden düzenlenmesine, süre planlamasının tekrar 
yapılmasına karar verilmiştir.  
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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon 
Süreci Ardından 

 
Akile Sarıoğlu-Büke, Özdeğerlendirme Komitesi Üyeleri*, Cüneyt 
Orhan Kara, Neşe Çallı Demirkan, Zafer Aybek, Günfer Turgut, 

Ali ihsan Bozkurt, Mustafa Kılıç 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜTF) 13 Ocak 2010 

tarihinde Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’na akredite olmak 
üzere başvuruda bulunarak önemli bir adım atmıştır. 3 Şubat tarihinde 
UTEAK’ın kurumumuza verdiği bilgilendirmenin ardından, Fakülte 
Yönetim Kurulu Kararı ile 16 öğretim üyesi, 11 öğrenci, 1 asistan, 1 
pratisyen doktor ve 2 görevli memurdan oluşan PAÜTF 
Özdeğerlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Üniversitemizin üst düzey 
yöneticileri ile Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon 
Kurulu’na bağlı kurul ve komitelerin başkanları ise Özdeğerlendirme 
Danışma Kurulu’nu oluşturmuşlardır. 23 Şubat tarihinde 
Özdeğerlendirme Raporu oluşturma çalışmalarına başlayan komitenin, 
her biri yarım iş günü süren kayıtlı 37 adet toplantısı bulunmaktadır. 
Çoğu kez toplantılarda konuşulanlar mesai dışında ev ödevleri şeklinde 
tamamlanmıştır. Bu toplantılar haricinde Özdeğerlendirme Raporu’nun 
yönetim ve yürütme ile ilgili bölümleri Özdeğerlendirme Komitesi 
koordinatörünün Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri ile 
gerçekleştirdiği toplantılarda hazırlanmıştır. Ayrıca tüm Dekanlık 
personeli kendileri ile ilgili birimler konusunda gereken bilgileri 
sağlamışlardır. Özdeğerlendirme Raporu’nu hazırlayan öğretim 
üyelerinin çoğunluğunun dönem koordinatörleri olması ve Tıp Eğitimi 
Anabilim Dalı öğretim elemanımızın kurulda yer alması raporun 
hazırlanmasına önemli katkılar sağlamıştır. Raporun ekleri rapor 
içerisinde vurgulanan tüm detayların kaynaklarını içerecek şekilde 
ayrıntılı olarak hazırlanmıştır. 231 sayfa ana rapor ve 12 ek klasör 29 
Haziran tarihinde tamamlanarak UTEAK sekreterliğine gönderilmiştir. 
Raporun çoğaltılması sürecinde bir fotokopi görevlisi, beş öğrenci işleri 
personeli ve bir öğretim üyesi tam gün çalışmışlardır. Raporun içeriği 
bilgilendirme toplantıları yapılarak fakülteye duyurulmuştur. 
Özdeğerlendirme Raporumuz UTEAK tarafından uygun görülerek, 28 
Kasım-1 Aralık tarihleri arasında değerlendirme ziyareti yapılmıştır. 
Değerlendirme ve İzleme Ziyareti kapsamında UTEAK’ın 
görevlendirmiş olduğu (farklı fakültelerden yönetim ve /veya eğitim 



TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ – EĞİTİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU  125

deneyimi olan) beş öğretim üyesi son derece titiz, yoğun ve etik 
kuralların uygulanması açısından örnek bir çalışma yapmışlardır. Bu 
süreçte Ziyaret Ekibi üyeleri pek çok öğretim üyemiz, asistanımız, 
öğrencimiz ve idari personelimiz ile görüşmeler yapmışlardır. 
Öğrencilerimiz raporun hazırlanmasından itibaren sürece aktif 
katılımda bulunmuşlardır. Fakültemiz Özdeğerlendirme Raporu diğer 8 
fakülte ile birlikte 20 Şubat 2011 tarihinde kabul edilmiştir.  

Özdeğerlendirme Raporumuzun kabulünde eğitim 
modelimizin, mevcut eğitim alt yapımız ve devam etmekte olan alt 
yapı çalışmalarımızın, eğitim ile ilgili yürütülmekte olan araştırma, 
geliştirme ve altyapı projelerinin vb yanı sıra tüm öğretim üyelerimizin 
özveri ile eğitime yapmış olduğu katkıların da önemli payı olduğunu 
düşünüyoruz. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim ile ilgili 
çalışmaları akredite olmanın sorumluluğu ile artarak sürecektir. Ulusal 
Tıp Eğitimi Akreditasyon sürecinin başlatılmasının ülkemiz tıp eğitimi 
kalitesinin yükseltilmesinde önemli katkıları olduğunu düşünüyoruz.  
 
*Özdeğerlendirme Komitesi Üyeleri: Gülçin Abban, Ferda Bir, Ilgaz Akdoğan, 
Hülya Aybek, Melek Bor-Küçükatay, Mustafa Saçar, İ. Osman Özdel, Şeniz 
Ergin, Semih Akaya, Funda Bölükbaşı Hatip, İbrahim Türkçüer, Özer Öztekin, 
Selçuk Yüksel, Tamer Edirne, Serdar Özdemir, Esen Çelebi, Ekrem Çeşme, 
Cüneyt Arıkan, Musa Yılanlı, Cemile Özcan, Ezgi Salyam, Feride Marım, Özge 
Eren, Görkem Yiğit, Halil Onay, M. Gürkan Arıkan, T. Cansu Özçelik, Erkan 
Şimşek, Gülçin Türkmen, Nurgül Karaday 
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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mezuniyet 
Öncesi Tıp Eğitimi Kurulları, Komiteleri ve Eğitim 

Sorumluları Çalışma Kılavuzları  
 

Akile Sarıoğlu-Büke*, Melek Bor-Küçükatay*, Kenan Topal*, 
Özer Öztekin*, Gülçin Abban*, Osman Özdel*, Çağrı Ergin**, 

Ali İhsan Bozkurt***, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu 

*Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim 
Koordinasyon Kurulu alt çalışma grubu 
**Özel Çalışma Modülü Komitesi adına 

***Alan Çalışmaları Komitesi adına 
 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dönem I-III’te 
probleme dayalı eğitim, Dönem IV-V’te taska dayalı eğitim 
uygulanmaktadır. Uygulama dilimlerinden oluşan Dönem VI intörnlük 
dönemidir. Eğitim modelimiz çok sayıda kurulun birbirleri ile 
koordinasyon içinde çalışmalarını ve düzenli toplanmalarını 
gerektirmektedir. Eğitim ve öğretimin planlanması, yürütülmesi ve 
denetlenmesini sağlamak üzere görevlendirilmiş olan kurul, komite ve 
eğitim sorumlularının görev tanımlarının, çalışma takvimi ve planlarının 
belirlenmesi amacıyla genel bir çalışma kılavuzu oluşturulması gereği 
doğmuştur. Ek olarak, özelleşmiş kurul ve komitelerin kendi çalışma 
kılavuzlarını hazırlamalarına karar verilmiştir.  

Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu 
(MÖEK) kendi üyeleri arasından bir alt çalışma grubu oluşturarak genel 
çalışma kılavuzunu 2547 sayılı kanun, “Pamukkale Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği” ve “Pamukkale Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi” hükümlerine 
dayanarak hazırlamıştır. Genel kılavuz MÖEK’in oluşturulma 
prensipleri, çalışma esasları, rutin işleyişi ile ilgili görev ve 
sorumluluklarını tanımlamaktadır. Ek olarak,  Dönem, Blok, Modül, 
Task ve Uygulama Dilimi kurulları, bunların, sorumluları ve eğitim 
yönlendiricilerinin görev ve sorumlulukları, çalışma esaslarını, Dönem, 
Blok, Modül, Task ve Uygulama Dilimi kurulları toplantı takvimlerini 
detaylı olarak düzenlemekte ve kayıt altına alınmasını sağlayarak 
uygulamada doğan sıkıntıların en aza indirilmesine olanak 
tanımaktadır.  

MÖEK’e bağlı çalışan özelleşmiş komiteler olan, Ölçme 
Değerlendirme Komitesi (ÖDK), Senaryo Komitesi, Eğiticilerin Eğitimi 
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Komitesi, Kliniğe Giriş ve Mesleksel Beceriler Komitesi, Alan Çalışmaları 
Komitesi, Laboratuvar Uygulamaları Komitesi, Özel Çalışma Modülü 
(ÖÇM) Komitesi, İletişim Becerileri Komitesi, Sosyal ve Akademik 
Etkinlikler Komitesi, Müfredat Komitesi, Burs Komisyonu, Tıpta İnsan 
Bilimleri Komitesi, Erasmus Komitesi, Mesleksel Değerler ve Etik 
Komitesi ve Öğrenci Temsilcileri Kurulu’ndan kendi görev tanımları ve 
çalışma esasları ile ilgili kılavuzlar hazırlamaları istenmiştir. Bu 
komitelerin çalışma esasları ile ilgili temel kriterler genel kılavuza 
alınmıştır. Genel çalışma kılavuzu e-posta aracılığı ile tüm öğretim 
üyelerinin görüşleri alındıktan sonra gerekli yasal süreçlerden geçerek 
“Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 
Kurulları ve Eğitim Sorumluları Çalışma Kılavuzu” adı altında 2010-
2011 akademik yılında uygulamaya konmuştur.  Özelleşmiş 
komitelerden ÖÇM ve Alan Çalışmaları komitelerinin çalışmaları 
tamamlanarak genel kılavuz ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. 
Ayrıca Dönem VI uygulama dilimleri çalışma esaslarını düzenleyen 
kılavuz da yürürlüğe girmiştir. 

Öğretim üyelerinin sistem içerisindeki görev tanımlarını tam 
olarak bilmemelerinden kaynaklanan aksaklıklar konusunda yoğun geri 
bildirimleri vardı. Çalışma kılavuzlarının uygulamaya konması ile bu 
sorunun azaldığı gözlenmektedir.  
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Taska Dayalı Eğitim Modelinde Blokların Yeniden 
Yapılandırılması 

 
Mustafa Saçar, İbrahim Türkçüer, Semih Akkaya, Şeniz Ergin, 

Özer Öztekin, Ali Ersin Zümrütbaş, Akile Sarıoğlu-Büke 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Tıp fakültemizde mezuniyet öncesi eğitimde dönem IV ve V’te 

uyguladığımız TASK sistemindeki blokların yeniden yapılanmasının 
öğrenciler üzerindeki etkisini inceledik. 2000 yılından bu yana 
uyguladığımız aktif eğitim sistemi her eğitim-öğretim yılı sonunda 
Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu (MÖEK) 
bünyesinde değerlendirilerek yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Bu 
sayede geribildirimlerin her geçen yıl daha memnuniyet verici hale 
geldiği görülmüştür. 2009-2010 eğitim öğretim yılı sonuna kadar 
multidisipliner yapının ön planda tutulduğu, birbiriyle ilişkili taskların 
birleşmesinden meydana gelen bloklar mevcuttu. Bu bloklar içerdikleri 
TASK sayısına göre 2-7 hafta arasında değişen sürelerde 
tamamlanıyordu. Öğretim üyesi ve öğrencilerimizden aldığımız 
geribildirim ve raporlar doğrultusunda fakültemize alınan öğrenci 
sayısının son yıllarda artış göstermesinden dolayı kalabalık öğrenci 
grupları ile klinikte uygulamaların zorlaştığı tespit edilerek Dekanlık 
makamına iletildi. Tıp Fakültesi Dekanlığı ilgili anabilim dallarının 
görüşlerini alarak grup sayısının artırılması yönünde çalışma yapılması 
konusunda karar aldı. MÖEK yaptığı çalışmada dönem IV ve dönem V 
öğrencilerinin 4 gruba bölünmesi sürecinde, yeni hazırlanan yönerge 
ile blokları eşitleyerek, yıl geçme sistemini bloktan geçme şekline 
dönüştürdü. Ayrıca araya seçmeli tasklar konacak şekilde programı 
yeniden yapılandırdı. Öğrencilerin multidisipliner yapının korunarak 
oluşturulan, birbirini takip eden 10’ar haftalık dört blokta sırayla eğitim 
görmeleri planlandı. Bloklar Dönem IV için Çocuk Sağlığı, Hastalıkları 
ve Cerrahisi Bloğu, Doğum ve Kadın Hastalıkları Bloğu, Dahiliye, 
Gastroenterolojik Hastalıklar ve Cerrahi Bloğu Dönem V için 
Kardiyotorasik Hastalıklar Bloğu, Nöropsikiyatri Bloğu, Multisistem-1 ve 
Multisistem-2 Bloğu olarak şekillendirildi.  

Uygulama öncesinde öğrenci temsilcileri mezuniyet öncesi 
eğitim öğretim koordinasyon kurulunda 10 haftalık bloklardaki bilgi 
yükünün sınavlara olumsuz yansıyacağı ve notlarının düşeceği 
yönünde endişelerini dile getirdiler. Ancak öğrenci sayısının arttığı 
gerçeği fakültemizde böylesi bir yapılanmayı gerektirdiği için 2010-
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2011 eğitim öğretim yılından itibaren yeni blok yapılanmasının 
uygulamaya konulmasına karar verildi. Öğrencilerden task ve blok 
sonlarında rutin yapıldığı şekilde geribildirimler alındı. Bu süre zarfında 
tamamlanan iki bloğun not ortalamaları ve geri bildirimleri 
değerlendirildi. Gruplardaki öğrenci sayısının yarıya düşmesinden 
dolayı özellikle servis ve poliklinik uygulamalarında eğitimin 
verimliliğinin arttığı geri bildirimlerden öğrenildi. Blok sonu sınavlardaki 
öğrenci başarısının ise geçen yıllara göre daha iyi olduğu gözlendi. 
Öğrencilerin uygulama öncesindeki endişelerinin sona erdiği tespit 
edildi.  

Tıp fakültelerinde artan öğrenci sayısına kaliteli eğitim vermeyi 
sürdürebilmek için eğitim uygulamalarında bazı değişiklikler yapılması 
ile geçici çözümler oluşturulabilir. Konu ile ilgili tek sorunumuz 
Pediyatri anabilim dalında öğretim üyesi azlığı nedeni ile oluşmuş, bu 
nedenle “Çocukluk Çağı Konjenital Kalp Hastalıkları Taskında” Kalp 
Damar Cerrahisinin desteği alınmış, ayrıca aslen Pediyatri ihtisası almış 
olup başka bölümlerde öğretim üyesi olarak devam eden 
meslektaşlarımız Pediyatri Bloğunda destek vermişlerdir.  

Dönem IV ve V’te öğrencilerin uygulamalardan daha fazla 
yararlanması amacı ile başlatmış olduğumuz dört grup uygulaması, 
ayrıntılı bir çalışma neticesi ölçme değerlendirme sisteminin değiştiği, 
seçmelilerin programa eklendiği kapsamlı bir program değişikliği ile 
tamamlanmıştır. 
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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin 
Eğitim Ortamları ve Destekleyici Hizmetler ile İlgili 

Görüşleri 
 

Tamer Edirne, Serdar ÖZDEMİR 
 

Bu çalışmanın amacı, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin eğitim ile ilgili hizmetler, fakültenin fiziksel altyapısı ve 
sosyal destek programları hakkındaki görüşlerini saptamaktır.   

Öğrencilerin görüşlerini almak amacı ile Pamukkale 
Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1-3 öğrencilerine 15 sorudan oluşan 
bir anket uygulanmıştır. Anket soruları araştırmacılar tarafından 
hazırlanmış olup verilerin toplanmasında 5’li Likert skalası 
kullanılmıştır. Sonuçlar ortalama puanlar (1=en düşük, 5=en yüksek) 
ile değerlendirildi.  

Ankete 71/199 öğrenci katılmıştır (%35,7 cevap oranı). 
Katılanların %50,7’si (36/71) kadın, %49,3’ü erkekti ve yaş ortalaması 
21 idi. Öğrencilerin %47,9’u Anadolu Lisesi, %31,0 Fen Lisesi mezunu 
idi. Dönem 1, 2 ve 3 öğrenci sayıları sırasıyla 16 (%22,5), 38 (53,5) ve 
17 (%23,9) olarak saptandı. Öğrencilerin değerlendirmeleri sonucunda 
mesleki beceri laboratuvar hizmetlerinin etkinliği için 3,56, öğretim 
üyesi sayısının yeterliği için 3,67 ve yemekhane hizmetlerinin kalitesi 
için 2,85 puan elde edildi. Barınma ve finansal rehberlik hakkında 
öğrencilere verilen danışmanlık için sırasıyla 2,05 ve 2,16 puan ve 
klinik eğitim olanakları ve genel fiziksel alt yapı için 2,18 puan elde 
edildi. Araştırılan diğer konularda 2,36 ile 2,63 arasında puanlar elde 
edildi.   
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Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Bir Anabilim Dalının 
Yeri: Enfeksiyon Hastalıkları 

 
Suzan Saçar, Ali Asan, Hüseyin Turgut, Mustafa Saçar, Semih 

Akkaya, Akile Sarıoğlu-Büke 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Tıp eğitiminin amacı mükemmel ve etkili hasta bakımını 

sağlamak için bilgi, beceri ve davranışlara sahip hekim yetiştirmektir. 
Edinburgh Deklarasyonu’na göre teorik bilginin yanı sıra tıp fakültesi 
öğrencileri mesleki becerileri ve sosyal değerleri de edinmeli ve ömür 
boyu tıp eğitimi prensibini benimsemelidirler. Fakültemizde uygulanan 
tıp eğitimi bu temel prensibe dayanmaktadır.  

Üniversitemizde mezuniyet öncesi tıp eğitimi sürecinde 
öğrencilerimiz Dönem I’den itibaren senaryolar aracılığıyla enfeksiyon 
hastalıkları ile karşı karşıya gelmektedirler. İlk iki dönemde 
mikrobiyoloji konusunda temel kavramlar enfeksiyon senaryoları 
aracılığı ile oturtulduktan sonra öğrencilerimiz Dönem III’te modüller 
içerisinde enfeksiyon hastalıkları temel prensiplerini senaryo öğrenme 
hedefleri, uygulamalar ve sunumlar aracılığı ile görmeye 
başlamaktadırlar. Yine bu dönemde Propedötik çalışmaları sırasında 
Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve enfeksiyon hastaları ile tanışmış 
olmaktadırlar.  

Dönem V’te ise birer haftalık üç tasktan oluşan Enfeksiyon 
Hastalıkları Bloğu bulunmaktadır. Blokta Cinsel Temasla Bulaşan 
Hastalıklar, Ateş ve Gastroenterit taskları yer almaktadır. Enfeksiyon 
Bloğu sırasında Dermatoloji, Mikrobiyoloji ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı 
öğretim üyeleri de görev almaktadırlar. Enfeksiyon hastalıkları ayrıca 
Dönem IV’te Nefrolojik ve Onkolojik hastalıklar ile ilgili tasklarda, 
Dönem V’te ise Anestezi ve Nörolojik hastalıklar ile ilgili tasklarda 
görev almaktadır. Dönem VI öğrencileri Enfeksiyon Hastalıklarını 
seçmeli olarak alabilmektedirler. 

Öğrencinin değerlendirilmesi ezber kabiliyetlerine göre değil, 
bilgi birikimi, bilgiyi kullanma ve klinikteki iletişim becerilerine bakılarak 
yapılmaktadır. Task içi etkinlik değerlendirmesi bu açıdan önem 
taşımaktadır. Aynı nedenle blok sonu değerlendirmelerde yazılı sınavın 
yanı sıra olgu senaryosu üzerinden yapılandırılmış sözlü sınav 
uygulamaktayız. Propedötik değerlendirmesi yapılandırılmış pratik 
sınav şeklinde uygulanmaktadır. 
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Aktif eğitim, özellikle öğrenciler tarafından alınan 
geribildirimler ile eğitimciyi de motive eden bir uygulamadır. Alınan 
geribildirimler doğrultusunda öğrencilerin poliklinikteki eğitim süreleri 
artırılmış, uygulamalara ağırlık verilmiştir. Bununla birlikte 2010-2011 
akademik yılı eğitim programında 2010 yılında yayınlanmış olan 
Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Cemiyeti Uzmanlık Öncesi Müfredat 
Komitesi’nin aktif öğrenmeyi ve anlamayı vurgulayan yeni yaklaşım 
önerileri doğrultusunda program düzenlenmiştir. 
Kaynaklar: 
1. Phillips SP. Models of medical education in Australia, Europe and North 

America.. Med Teach. 2008;30(7):705-9. 
2. World Conference on Medical Education: The Edinburgh Decleration. 

Edinburgh 1998. 
3. Weinberger S. The medical educator in the 21st century: a personal 

perspective. Trans Am Clin Climatol Assoc. 2009;120:239-48. 
4. Southwick F, Katona P, Kauffman C, Monroe S, Pirofski L, MD, del Rio C, 

Gallis H, Dismukes W. Commentary: IDSA Guidelines for Improving the 
Teaching of Preclinical Medical Microbiology and Infectious Diseases. 
Acad Med. 2010; 85:19–22. 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19768181?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19768181?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Erasmus 
Programı Süreci 

 
M. Bülent Özdemir,  Gülçin Abban, Hülya Aybek, Ferda Bir, 

İbrahim Türkçüer, Mustafa Saçar, Osman Özdel,  
Akile Sarıoğlu-Büke 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 

Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında yaşamış ve 
Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesini sağlayan 
ve eğitim felsefesine büyük katkıları olan Hollandalı bir felsefe 
adamıdır. Bu nedenle amacı ülkelerarası işbirliğinin sağlanarak Avrupa 
üniversiteleri arasında öğrencilerin ve eğitimcilerin karşılıklı değişimiyle 
Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak olan bu programa 
Erasmus programı adı verilmiştir. Bu yazıda fakültemiz Erasmus 
programı sürecindeki çalışmaların aktarılması ve öğrenci başarı 
durumları ve programa katılan öğrencilerin geri bildirimleri üzerinden 
programın değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Üniversitemizde Erasmus programı süreci, tüm uluslararası 
programları yürütmek üzere 11 Şubat 2010 tarihinde Uluslararası 
İlişkiler Koordinatörlüğü olarak yapılandırılan, Rektörlüğe bağlı bir 
birim tarafından yürütülmektedir. Birim 2004-2005 akademik yılında 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Ofisi (AB Ofisi) adı altında 
faaliyete başlamış daha sonra her fakülte için bir koordinatör ve 
Fakültemiz için ayrıca Anabilim Dalları bazında koordinatörler 
belirlenmiştir.  

Erasmus programı kapsamında fakültemizde hareketlilik 2009-
2010 yılında başlatılmış, eğitim sistemimiz göz önüne alınarak gidecek 
öğrencilerimiz ve kabul edilecek öğrenciler için kriterler belirlenmiştir. 
Bu kapsamda 2008 Mart –Nisan aylarında çalışılıp tamamlanan AKTS 
ve Diploma eki kredileri ve kredi uyumu öncelikli kriter olarak alınmış, 
öğrencilerimizin gittikleri kurumda aldıkları teorik ve uygulamaların 
kendi programımız ile karşılaştırılması ve eksiklerin uygulama telafisi, 
ödev, rapor v.b. şeklinde tamamlatılması gerektiği karara bağlanmıştır. 
Eğitim programımız “Türkçe” olduğundan kendi öğrencilerimize 
sunumların, uygulamaların Türkçe olarak verilmesi, Erasmus 
öğrencilerimiz için ayrıca İngilizce olarak tekrarlanması genel görüş 
olarak benimsenmiş; aktarım süresi, şekli, yeri gibi ayrıntılar öğretim 
üyelerimiz ve öğrencilerimizin tercihine bırakılmıştır. Her öğrenci için 
Erasmus programı süreci ayrı olarak işletilmektedir. 
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2010-2011 akademik yılı itibarı ile fakültemiz mezuniyet öncesi tıp 
eğitimi Erasmus çalışmalarının, mezuniyet öncesi eğitim öğretim 
koordinasyon kuruluna bağlı olarak yürütülmesi amacı ile bir komite 
kurulmuştur. 

Erasmus kapsamda 2009-2010 akademik yılı sonunda 1 
öğrencimiz İtalya Modena Üniversitesine gönderilmiş, değişim 
programını başarı ile tamamlayarak dönmüştür. 2010-2011 akademik 
yılında Polonya Bialystok Üniversitesinden üç öğrenci kabul edilmiş, 
öğrencilerin kendi programları doğrultusunda dönem VI ve V’ten 
bloklar almaları sağlanmıştır. Gelen öğrencilerimizin başarı durumu 
kendi öğrencilerimiz ile karşılaştırıldığında başarı oranlarının yüksek 
olduğu görülmektedir. Hem Erasmus programına katılan hem de gelen 
öğrencilerimiz son derece olumlu geri bildirimler vermişlerdir. 
Şu anda iki öğrencimiz Polonya Bialystok Üniversitesinde eğitimlerine 
devam etmektedirler. 

Erasmus programı kapsamında öğretim üyelerimizin gelen 
yabancı öğrencilerimiz ve programı ile ilgili ile ilgili geri bildirimleri ve 
önerileri 2010-2011 akademik yılı sonunda alınacaktır.  
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Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Kariyer Seçimi ve 
Etkileyen Faktörler 

 
Ahmet Ergin1, Emel Dikbaş1, Ali İhsan Bozkurt1, Gamze 

Atçeken2, Havva Gürbüz2, Cansu Yılmaz2, Saadet Nilay Çölbe2, 
Ufuk Taşcı2, Leyla Güldamla2,  Halil İbrahim Demircan2 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencisi 

 
Amaç:  

Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1., 3., ve 6. 
sınıflarındaki öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer seçimi ve bu 
seçimi etkileyen faktörleri araştırmak amacı ile yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem:  
 Kesitsel tipteki bu araştırma gerekli izinler alındıktan sonra 
03.02.2011-20.02.2011 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmaya 1., 3.,ve 
6. sınıfta okumakta olan toplam 203 öğrenci katıldı. Anket formunda 
katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve mezun olduktan sonraki 
kariyer planına yönelik sorular yer almaktadır. Katılımcıların 
sosyoekonomik düzeyleri Aile Refahı Ölçeği ile ölçülmüştür. 1. 
sınıflarda, 140 kişiden 101 (%72,0)  3. sınıflarda, 76 kişiden 69  
(%90,0)  6. sınıflarda, 40 kişiden 33  (%82,5) ‘üne ulaşılmıştır.  
Bulgular:  

Çalışmaya katılan 203 öğrencinin 101’i (%49,8) birinci sınıf, 69’u 
(%34) üçüncü sınıf, 33’ü (%16,3) altıncı sınıf öğrencilerinden 
oluşmaktadır. Katılanların 70’inin (%34,8) sosyoekonomik düzeyi 
düşük, 82’sinin (%40,8) orta ve 49’unun  (%24,4) ise yüksek çıkmış 
olup 91’i (%44,8) erkektir. Birinci basamakta sürekli olarak pratisyen 
hekim olarak çalışmayı tercih etme oranları ise çok düşüktür (sırasıyla 
1.sınıflarda %2,2 3.sınıflarda %1,5). Öğrencilerin % 70,2’si mezun 
olduktan sonra TUS’u kazanıncaya kadar bir süre pratisyen hekim 
olarak çalışmayı planlamaktadır. Bu seçimde en önemli faktörlerin 
‘ekonomik olarak bağımsız olmak’(%  36,6, %  59,4,ve  % 
63,6sırasıyla  1., 3., ve 6. Sınıflar)  ve ‘tecrübe kazanmak’  (%  44,6, 
%  49,3  ,ve  %    54,5sırasıyla  1., 3., ve 6. Sınıflar) olduğu 
görülmektedir. Sınıflarına göre bakıldığında ‘ekonomik açıdan bağımsız 
olma’ fikri intern öğrenciler arasında daha sık olarak belirtilmiştir 
(p=0,02). Tüm sınıflarda uzman hekim olma isteme nedenleri arasında 
‘mesleki tatmin’ ilk sıradadır (%71,9). Birinci sınıfların 74,4’ü, üçüncü 
sınıfların %68,1’i, altıncı sınıfların  %72,7’si mesleki tatmin nedeniyle 
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uzman hekim olmak istemektedirler.  ‘Maddi olanakların daha iyi 
olduğu’ düşüncesi uzman hekim olmak isteme nedenleri arasında ikinci 
sıradadır (%52,2). Uzman hekimlerin daha çok şehir merkezlerinde 
çalışmasından dolayı uzman hekim olmayı düşünenler özellikle son 
sınıf öğrencileri iken (%18,8  , %15,9  ,ve  %57,6 sırasıyla  1., 3., ve 
6. sınıflar, p <0,001) mezun olduktan sonra akademik kariyer yapmayı 
planlayanların oranı en çok birinci sınıf öğrencilerinin iken yıllar içinde 
azalmaktadır (%60,4  , %46,4  ,ve  %30,3  sırasıyla  1., 3., ve 6. 
Sınıflar, p= 0,07). Öğrencilerin uzmanlık dalı tercihlerine bakıldığında 
cerrahi bilimlerin tercih edilme oranı sınıf arttıkça azalmaktadır (%53,4  
, %41,0  ,ve  %26,7 sırasıyla 1., 3., ve 6. Sınıflar, p=0,03). Tüm 
dönemlerde öğrencilerin uzmanlık seçimlerinde birinci sırada 
kardiyoloji yer alırken ikinci sırada göz hastalıkları yer almaktadır. 
Çoklu değişkenli analiz kız öğrencilerin ve 6. sınıfların dahili bilimlerde 
daha fazla uzmanlaşmak istediklerini ortaya koydu.   
Sonuç:  

Sağlık hizmetlerinin sunulmasında özellikle birinci basamak 
hekimlerinin rolünün büyüklüğüne rağmen öğrencilerimizin büyük 
çoğunluğu diğer basmaklarda uzmanlaşmayı yeğlemektedirler. Ayrıca 
akademisyenliği tercih eden öğrenci sayısı da yıllar içinde 
azalmaktadır. Aşırı uzmanlaşmaya yol açma riski sebebiyle mevcut 
durumu değiştirecek önlemlerin hayata geçirilmesi kanımızca 
uygundur.     
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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıpta İnsan 
Bilimleri Eğitim Programının Başlatılması 

 
Ilgaz Akdoğan*, Osman Özdel**, Akile Büke*** 

* Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD 
** Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

*** Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD 
 
Tıpta İnsan Bilimleri, Tıp ve sağlık özelinde insan deneyimlerini 

kaydeden ve yorumlayan tarih, edebiyat, sanat, felsefe, antropoloji, 
etik, hukuk, sosyoloji, arkeoloji, teoloji ve psikoloji gibi alanlardaki 
sistematik çalışmaların tümüne verilen isimdir. Tıp eğitiminde İnsan 
Bilimlerinin yer bulması 1960’lı yıllara kadar uzanmaktadır. Tıp 
Fakültelerinde bir bölüm olarak açılmasının ilk örneği 1967 yılında 
“Pennsylvania State University College of Medicine”’da açılan 
“Department of Humanities”dir. 2007 yılı itibarıyla dünyada Tıpta 
İnsan Bilimleri eğitimi veren 88 Tıp Fakültesi olduğu ve bu sayının her 
geçen gün arttığı belirtilmiştir. 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin Tıp eğitiminin ilk yılından itibaren gelecekteki meslek 
yaşantısında etik ve estetik değerler ile donanmış iyi hekim olabilmesi 
için hastasının sadece biyolojik sorunlarını çözen değil aynı zamanda 
hastasını her yönüyle iyi tanıyabilen, duygularını sezebilen, 
anlayabilen, empati yapabilen, çevre şartlarını bilen, hastasına her 
konuda yardımcı olabilen ve böylece hastalarını biyopsikososyal bir 
bütün olarak görebilmelerini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 
2010-2011 Eğitim-öğretim yılından itibaren Pamukkale Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde “Tıpta İnsan Bilimleri Eğitim Programı” uygulanmaya 
başlanmıştır. Öncelikle oluşturulan Tıpta İnsan Bilimleri Komitesi ile 
programın amaçları belirlenmiş ve daha sonra Pamukkale Üniversitesi 
bünyesinde bulunan Fakülte ve bölümler ile temasa geçilmiştir. 
Program ilk yılda tarih ve arkeoloji ağırlıklı olmak üzere seminer, 
konferans, film izleme ve yorumlama saatleri şeklinde dizayn 
edilmiştir. Programda tarih ve arkeolojinin yanı sıra resim, sanat 
eğitimi, müzik ve sinema gibi başlıklar bulunmaktadır. Programın 
değerlendirmesinin öğrencilerin yılsonunda gruplar halinde 
hazırlayacakları bir rapor ile yapılması düşünülmektedir. 

İnsanın toplumsal varlık olarak bütüncül bir yapı içerisinde bu 
yöntemler ile öğrencilere tanıtılması sağlık, koruyucu hekimlik, 
hastalık, iyileşme süreçleri, rehabilitasyon ve izlem gibi kavramların 
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öğrencilerde karşılık bulmasını sağlayacaktır. Bu programın ayrıca Tıp 
Fakültesi öğrencilerinin geniş düşünebilen, yeniliğe açık, bilgi, tutum 
ve davranışlarını değiştirebilen, insancıl, etik değerlere sahip, dünyaya 
açık, eleştirel yaklaşımda bulunabilen, toplumunu tanıyan ve işbirliğine 
yatkın olarak yetişmesine yardımcı olacağını düşünmekteyiz. Bu 
yüzden programın genişletilerek gelecek eğitim-öğretim yıllarında da 
devam etmesi planlanmaktadır.   
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Hasta Hekim İlişkisine Yönelik Tutum Ölçeği’nin 
Türkçe’ye Uyarlanması; Dilsel Eşdeğerlik Çalışması 

 
Serdar Özdemir, Tamer Edirne, Kenan Dikilitaş 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 

Hasta merkezli sağlık hizmeti kendi içinde değişik boyutlara 
ayrılabilir. Gücün kontrolün ve bilginin paylaşılması bu boyutlardan 
biridir. Ayrıca karar verme süreçlerinde hastanın duygu beklenti ve 
tercihlerine saygı duyan ve dikkate alan bir bakım boyutu vardır (Lee, 
2008). Tıp eğitimi alanındaki çalışmaların dikkati giderek artan şekilde 
hasta hekim ilişkisi ve tıbbın psiko-sosyal boyutları üzerine çevrilmesi 
ile birlikte hasta hekim ilişkisine yönelik tutumları araştıran sınırlı 
sayıda çalışmada öğrencilerin tutumlarının zaman içinde daha hekim 
merkezli ve hastalık merkezli olarak değiştiğini göstermiştir (Tsimtsiou, 
2007). 

Bu çalışmanın amacı altı yıllık tıp eğitimi sürecinde doktor 
adaylarının hekim hasta ilişkisine yönelik tutumlarını saptamak ve 
meydana gelen değişiklikleri tespit etmek amacı ile kullanılacak olan 
Hasta Hekim İlişkisine Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması 
ve dilsel eşdeğerliğinin incelenmesidir. 

Ölçeklerin farklı kültürlerde kullanılabilmesi için ölçeğin 
kullanılacağı yeni kültüre ne derece uygun olduğu, yeni kültürdeki 
psikometrik özelliklerinin (güvenirlik, geçerlik) ne derece yeterli 
olduğu, ölçeğin yeni kültürdeki psikolojik özellikleri ne derece iyi 
yansıttığı gibi bir takım sorulara yeterli yanıtların verilmesi gerekir 
(Deniz, 2007). 

Hasta Hekim İlişkisine Yönelik Tutum Ölçeği orijinali İngilizce 
olan daha önce birçok dile çevrilmiş ve çeşitli kültürlerde geçerliği 
kabul edilmiş (Riberio, 2007) 18 maddeden oluşan “paylaşım” ve 
“bakım” olarak 9’ar maddelik 2 alt boyut içeren bir ölçektir. Orijinal 
ölçek Türkçeye biri Tıp Eğitimi AD biri Aile Hekimliği AD üyesi iki 
araştırmacı tarafından ayrı ayrı Türkçeye çevrilmiş sonrasında üzerinde 
uzlaşılarak Türkçe form oluşturulmuştur. Türkçeye çevrilen form İngiliz 
Dili Eğitimi alanında doktora yapmakta olan İngilizce Hazırlık Okulu 
Öğretim Üyesi bir araştırmacı tarafından tekrar Türkçeye çevrilmiş ve 
Türkçe, İngilizce formların tutarlığı konusunda uzlaşmaya varılmıştır. 
Türkçe form araştırmanın yapılacağı Pamukkale Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde 10 öğrenciye uygulanarak geribildirimler sonucu yapılan 
değişikliklerle ölçeğe son hali verilmiştir. 
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Çeviri işlemlerinin sonrasında elde edilen formun kaynak 
dildeki formla olan dilsel eşdeğerliliği incelenmiştir. Dilsel eşdeğerlik 
araştırılması amacı ile için ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının 
da yapılacağı Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunun 
yaptığı İngilizce muafiyet sınavında başarılı olan ya da bir yıl hazırlık 
sınıfı okuyan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf 
öğrencilerinden 147’sine ölçek uygulanmış öğrencilerden 96’sı ölçeğe 
tam olarak cevap vermiştir. İki hafta sonraki tekrar test 
uygulamasında ise bu 96 öğrenciden 71’ine ulaşılmıştır. Her iki 
uygulamada ölçeğe tam olarak cevap veren 71 öğrenci üzerinden iki 
dilli desen yöntemiyle dilsel eşdeğerlik çalışması yürütülmüştür. 
İngilizce ve Türkçe formların dilsel eşdeğerliği çalışmasında kaynak ve 
hedef dildeki maddeler arasındaki ilişkiler hem her madde düzeyinde 
hem de alt boyutlar bağlamında Spearman Korelasyon katsayısı 
kullanılarak incelenmiştir.  

Spearman Korelasyon analizi sonucunda Hasta Hekim 
İlişkisine Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçe ve İngilizce formlarında yer 
alan maddelerin .41 ile .71 arasında p<,01 düzeyinde anlamlı bir 
ilişkiye sahip oldukları görülmüştür. Bu kapsamda, ölçeğin dilsel 
eşdeğerliğinin gerçekleştirilmiş olduğu ispatlanmıştır. 

Hasta Hekim İlişkisine Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye 
uyarlanması ve dilsel eşdeğerlik çalışmasının sonucunda elde edilen 
form için bundan sonraki aşamada geçerlik ve güvenirlik açısından 
gerekli incelemeler yapılacaktır. Bu incelemeler sonucunda ortaya 
çıkacak ölçeğin, öğrencilerin hasta hekim ilişkisi bağlamında tıp eğitimi 
süreçlerinden nasıl etkilendiklerinin ortaya konulması için kullanışlı bir 
ölçme aracı vazifesi göreceğini düşünmekteyiz. 
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Klinikte Eğitim Kursu’na Katılanların Hasta Başındaki 
Eğitimleri Sırasındaki Eğitici Özelliklerinin 

Değerlendirilmesi 
 

Cihat Tetik1, Mustafa Saçar2, Tolga Yaylalı3, Suzan Saçar4 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D. 

2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. 
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.D. 

4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları A.D. 
 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2 yıldır sadece klinikte 
görev yapan eğiticiler için sadece klinikte eğitim üzerine odaklanılan 
kurslar düzenlenmektedir. Bu kurslar Dahili ve Cerrahi branşlarda ayrı 
olarak tasarlanmış ve ayrı olarak yürütülmektedir. Katılımcılar 
uzmanlığını yeni almış olanlar ile anabilim dallarında öğretim üyesi 
olarak çalışanlardan oluşmaktadır. Ayrıca Denizli Sağlık Yüksek Okulu 
ve Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu için de düzenlenen 
“Klinikte Eğitim” kursları vardır. Bu okullarda eğitici olarak çalışanlar da 
yine bu kursa katılarak eğitim almaktadır. “Klinikte Eğitim Kursu” çok 
küçük modifikasyonlar ile klinikteki görevlerinin bir parçası olarak 
eğitim veren sorumlu hemşireler ve diğer hemşireler için de 
düzenlenmektedir.  

Klinikte Eğitim Kursu yaklaşık %15’i yüz yüze oturumlardan ve 
geri kalanı uzaktan eğitim şeklinde düzenlenmiş ve internet üzerinden 
yapılan oturumlardan oluşmaktadır. Kurs süresi 4 ay olarak planlanmış 
olmakla birlikte eğitim alan grubun uzaktan eğitim aktivasyonlarına 
katılım hızına göre 3 ile 5 ay arasında değişebilmektedir. Kurs 
sırasında üzerinde durulan konular aşağıdaki ünitelerde toplanmıştır: 
Ünite 1: Özdenetimli öğrenme  
Ünite 2: Öğrenme yaklaşımları ve erişkin öğrenci  
Ünite 3: Problem öğrenci  
Ünite 4: Hasta başı eğitimi planlama  
Ünite 5: Klinik akıl yürütme  

Çalışmamızda katılımcıların hasta başı eğitim saatlerinde 
saptanabilecek eğitici özellikleri üzerine Klinikte Eğitim Kursu’nun 
etkilerini araştırdık. Hasta başı eğitim saatlerinde saptanabilecek eğitici 
özelliklerini kurs öncesi ve sonrasında değerlendirmek için oluşturulan 
ölçek Klinikte Eğitim Kursu’nda hiç görev almamış ve Avustralya’da 
bulunan New South Wales Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Halk Sağlığı 
ve Sağlık Yönetimi alanlarında master dereceleri bulunan bir tıp 
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eğiticisi tarafından geliştirildi. Hasta başı eğitim saatlerinde 
saptanabilecek eğitici özellikleri 10 maddede toplandı. Bu ölçek ile 
eğitici özelliklerini önce kursun hemen başlangıcında ve katılımcılar 
henüz hiçbir eğitim aktivasyonuna katılmadan hasta başı eğitim 
simülasyonunda değerlendirdik. Kurstaki tüm aktivasyonları bitiminde 
aynı ölçek ile aynı özellikleri tekrar değerlendirdik. Hem kurs öncesi 
hem de kurs sonrası değerlendirmelerde hasta başı eğitim 
simülasyonları 3 ayrı istasyonda ve 3 farklı gözlemci tarafından 
değerlendirildi. Böylece kursa katılanlar hem kurs başında hem de kurs 
sonunda 3’er kez hasta başında eğitim simülasyonu sırasında 
değerlendirilmiş oldular. 

Ölçeğe verilen yanıtların kıyaslanması yine Klinikte Eğitim 
Kursu’nda hiç görev almamış bir tıp eğiticisi tarafından yapıldı. 
Çalışmamızın sonunda Klinikte Eğitim Kursu’nun hasta başında eğitim 
sırasında saptanabilecek klinik eğitici özelliklerini belirgin olarak 
değiştirdiğini saptadık. Çalışmamızda ayrıca değişik gruplar için 
tasarlanmış olan Klinikte Eğitim Kursu’nun klinikte iyi eğitici özellikleri 
kazandırması bakımından gruplar arasında farklılığının olup olmadığını 
da araştırdık.   
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Klinikte Eğitim Kursu’nun Yararlılığının Kurs 
Katılımcıları Tarafından Değerlendirilmesi 

 
Mustafa Saçar1, Cihat Tetik2, Suzan Saçar3, Tolga Yaylalı4 

 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. 
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Klinikte görev yapan eğiticilerin eğitici olarak eğitiminin 
gerekliliği iyi biliniyor olmasına rağmen genellikle göz ardı edilen bir 
konudur. Tıp fakültelerinde genellikle “Eğiticilerin Eğitimi” olarak 
bilinen, klinik ve klinik dışı branşlarda çalışanların bir araya gelerek 
katıldıkları kurslar düzenlenmekte ve bu kurslarda özel olarak klinik içi 
eğitime gerektiği kadar odaklanılamamaktadır.  

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2 yıldır sadece klinikte 
görev yapan eğiticiler için sadece klinikte eğitim üzerine odaklanılan 
kurslar düzenlenmektedir. Bu kurslar Dahili ve Cerrahi branşlarda ayrı 
olarak tasarlanmış ve ayrı olarak yürütülmektedir. Katılımcılar 
uzmanlığını yeni almış olanlar ile anabilim dallarında öğretim üyesi 
olarak çalışan yardımcı doçent, doçent ve profesörlerden oluşmaktadır. 
Ayrıca Denizli Sağlık Yüksek Okulu ve Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksek Okulu için de düzenlenen “Klinikte Eğitim” kursları vardır. Bu 
okullarda eğitici olarak çalışanlar da yine bu kursa katılarak eğitim 
almaktadır. “Klinikte Eğitim Kursu” çok küçük modifikasyonlar ile 
klinikteki görevlerinin bir parçası olarak eğitim veren sorumlu 
hemşireler ve diğer hemşireler için de düzenlenmektedir.  

Klinikte Eğitim Kursu yaklaşık %15’i yüz yüze oturumlardan ve 
geri kalanı uzaktan eğitim şeklinde düzenlenmiş ve internet üzerinden 
yapılan oturumlardan oluşmaktadır. Kurs sırasında üzerinde durulan 
konular aşağıdaki ünitelerde toplanmıştır: 
Ünite 1: Özdenetimli öğrenme  
Ünite 2: Öğrenme yaklaşımları ve erişkin öğrenci  
Ünite 3: Problem öğrenci  
Ünite 4: Hasta başı eğitimi planlama  
Ünite 5: Klinik akıl yürütme  

Çalışmamızda ortalama 4 ay denebilecek bir kurs süresi 
sonunda katılımcıların kurstan yararlanışlarını ölçmek için oluşturulan 
ölçeğe verdikleri yanıtları inceledik. Ölçeğimiz kurs içinde üzerinde 
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durulan konuların hedefleri göz önünde tutularak 18 önermeden 
oluşturuldu. Ölçek, uyguladığımız Klinikte Eğitim Kursu’nda daha önce 
görev almamış ve Avustralya’da bulunan New South Wales 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Halk Sağlığı ve Sağlık Yönetimi 
alanlarında master dereceleri bulunan bir tıp eğiticisi tarafından 
geliştirildi. Her önerme kurs öncesi ve sonrası durumun kıyaslanmasını 
yapabilecek şekilde 1’den 10’a değişen derecelerde yanıtlar istiyordu.  

Ölçeğe verilen yanıtlar yine Klinikte Eğitim Kursu’nda hiç görev 
almamış bir tıp eğiticisi tarafından değerlendirildi. Çalışmamızın 
sonunda Klinikte Eğitim Kursu’nun klinikte eğitim veren tüm eğiticiler 
için yararlı olduğunu gördük. Çalışmamızda ayrıca değişik gruplar için 
tasarlanmış olan kursun yararlılık bakımından gruplar arasında 
farklılığının olup olmadığını da araştırdık.   
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Yaklaşımının Geliştirilmesi 
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Özdenetimli öğrenmenin temelleri bireylerin kendilerinin 

farkına varması, iyi oldukları ve çok iyi olamadıkları alanları bilmesi ile 
atılır. Bu temelde işleyen özdenetimli öğrenme belli bir süreçte 
ulaşılması gereken bir hedefin saptanması ve bu hedefe ulaşmada bazı 
ek stratejilerin izlenmesi ile gelişir. Özdenetimli öğrenme prensiplerini 
uyguluyor olabilmek doğuştan var olan bir yetenek değildir, çeşitli 
eğitim programları ile öğretilebilir ve geliştirilebilir. Özdenetimli 
öğrenme prensipleri aynı zamanda derin öğrenme yaklaşımında olan 
öğrencilerin özellikleri ile de örtüşmektedir. Derin öğrenme 
yaklaşımının gelişmesini sağlamak meslek eğitimi veren kurumlarda 
giderek kabul gören bir amaç haline gelmektedir. Bu da özdenetimli 
öğrenmenin önemi daha da artırmaktadır.  

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde düzenlenen 
Klinikte Eğitim Kursu bünyesinde özdenetimli öğrenme konusu 
işlenmektedir. Bu kurslar Dahili ve Cerrahi branşlarda ayrı olarak 
tasarlanmış ve ayrı olarak yürütülmektedir. Ayrıca Denizli Sağlık 
Yüksek Okulu ve Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu için de 
düzenlenen “Klinikte Eğitim” kursları vardır. Klinikte eğitici olarak 
çalışanlar bu kursa katılarak eğitim almaktadır. “Klinikte Eğitim Kursu” 
çok küçük modifikasyonlar ile klinikteki görevlerinin bir parçası olarak 
eğitim veren sorumlu hemşireler ve diğer hemşireler için de 
düzenlenmektedir.  

Klinikte Eğitim Kursu yaklaşık %15’i yüz yüze oturumlardan ve 
geri kalanı uzaktan eğitim şeklinde düzenlenmiş ve internet üzerinden 
yapılan oturumlardan oluşmaktadır. Kurs süresi 4 ay olarak planlanmış 
olmakla birlikte eğitim alan grubun uzaktan eğitim aktivasyonlarına 
katılım hızına göre 3 ile 5 ay arasında değişebilmektedir. Bu yüz yüze 
oturumlarda ve uzaktan eğitim aktivasyonlarında yürütülen 
özdenetimli öğrenme konusunun etkinliği, kurs öncesinde ve 
sonrasında dağıtılan bir ölçek ile değerlendirilmiştir. Toplam 6 farklı 
grupta kursa katılan 64 katılımcıya anket uygulanmıştır. Ölçek 30 
sorudan oluşmaktadır. Ölçekte özdenetimli öğrenme yaklaşımları ile 
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ilgili özellikler değerlendirilmiştir. Ölçeğin oluşturulmasında özdenetimli 
öğrenme ile ilgili literatürden yararlanılmıştır. Dört aylık kurs boyunca 
katılımcılarla elektronik ortamda ve yüz yüze yapılan ara oturumlarla 
görüş alışverişinde bulunulmuştur. Kurs sonrasında yapılan 
değerlendirmede grubun ortalama skorları, kurs öncesine göre belirgin 
şekilde daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca ara oturumlarda ve kurs 
sonunda alınan geri bildirimlerde katılımcıların özdenetimli öğrenme 
yaklaşımlarını uygulamaya başladıkları ve çalışma ortamlarındaki 
verimlilik ve memnuniyetin arttığı ifade edilmiştir.  

Bu araştırmada, “Klinikte Eğitim Kursu” içerisinde bir ünite 
olarak hazırladığımız özdenetimli öğrenme modülünün başarılı 
olduğunu tespit ettik. Bir sonraki aşamada “Klinikte Eğitim Kursu” 
içerisinde özdenetimli öğrenmenin temellerinin verildiği bu modülde 
eğitici olarak özdenetimli öğrenmenin öğretilmesi için izlenecek 
stratejilerin verilmesi planlanmaktadır. 
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Hastalıkları Taskı 
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Fakültelerinde Dönem IV den itibaren uygulanan TASK’A 
dayalı öğrenim multidisipliner bir yaklaşımla öğrenci merkezli olarak 
yürütülmektedir. Tıp fakültemizde TASK programları Ulusal Çekirdek 
Eğitim Programı’nı kapsayacak şekilde belirlenen öğrenme hedeflerine 
yönelik hazırlanmıştır. Her eğitim öğretim yılı bitiminde öğrenci ve 
öğretim üyelerinin geribildirimleri doğrultusunda tekrar gözden 
geçirilen TASK programları Fakültemizin Mezuniyet Öncesi Eğitim 
Öğretim Koordinasyon Kurulunda görüşülerek, iyileştirme ve geliştirme 
çalışmaları yapılmaktadır.  

Kalp ve Damar Cerrahisi bölümü tarafından yürütülen 
“Periferik Arter Hastalıkları TASKI” için hazırlanan programda 
öğrencilerin temel öğrenme hedeflerine ulaşmasını, teorik bilgiyi pratik 
şekilde uygulayabilmesini, el becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. 
TASK içeriğine uygun olarak farklı anabilim dallarının katılımı (Kalp ve 
Damar Cerrahisi, Genel Cerrahi, Radyoloji, Dermatoloji ve Romatoloji) 
ile program yürütülmektedir. 

İlk TASK oturumunda örnek olgu sunumları ile TASK boyunca 
üzerinde durulacak ana başlıkların taslağı çizilmektedir. TASK 
oturumları PDÖ oturumlarından farklı olarak gerçek olgular üzerinden 
yapılandırılmakta, öğrenme hedefleri TASK dosyasında verilmiş 
olmaktadır. Bu arada etkileşimli tartışma ortamı sağlanarak, öğretim 
üyeleri yönlendiricilik yapmakta ve öğrencilerin öğrenme hedefleri 
çıkarmalarına yardım etmektedir. TASK boyunca verilen sunumlar 
yanında klinik beceri eğitimleri, poliklinik uygulamaları, uygulamalı 
kurslar,  eğitsel vizitler, anabilim dalı etkinlikleri ile program 
sürdürülmektedir. Yürüttüğümüz TASK’lardan sonra öğrenci geri 
bildirimlerinden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda öğrencilerimizin 
basılı ve görsel kaynak sıkıntısı çektiğini, görsel materyallerin konuların 
anlaşılmasında yardımcı olabileceğini, mezuniyet sonrasında sık 
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karşılaşabilecekleri durumlarla kolay baş edebilecekleri, özet notlarla 
kaygılarının azalabileceğini tespit ettik. 

Uzaktan eğitim sistemleri üzerine ücretsiz bir yazılım olan 
“Moodle”  isimli elektronik ortam kurulumu sonrasında öğrencilerin 
okul numaraları ve kendilerine verilen özel şifrelerle sisteme giriş 
yapabilmeleri sağlandı. Gönüllü öğretim üyelerinin sunumları web 
üzerinden izlenecek şekilde özel bir formata dönüştürülerek sisteme 
aktarıldı. Uygulamalı örnekler içeren videolar, Pratik muayene kartları, 
eğitici senaryo örnekleri ve “online” deneme sınavları da öğrencilerin 
erişimine açıldı. TASK sonunda öğrenci geri bildirimleri değerlendirildi. 
Uzaktan eğitim sistemi ile desteklenen TASK işleyişinden dolayı 
öğrenci memnuniyetinin arttığı, önceki gruplarda tespit edilen 
sorunların giderildiği gözlendi. 

Elektronik ortama kayıt edilen bu verilerin, kaynak 
dokümanların ve soru bankasının öğrencilerimizin mezuniyetlerinden 
sonra da kullanımlarına açık bırakılması planlandı. Bu sayede 
mezuniyet sonrasında da diledikleri yerden sisteme giriş yaparak 
bilgilerini güncelleyebilecekleri, meslektaşları ile fikir alış verişi 
yapabilecekleri bir ortam oluşturulması düşünüldü. Bu uygulamanın 
yaygınlaştırılması ile sürekli tıp eğitimine de katkı sağlanacağını 
düşünüyoruz. 
Kaynaklar 
1. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet öncesi eğitim web sayfası, 

http://moe.pau.edu.tr (Son erişilme tarihi: 05.03.2011) 
2. Moodle – uzaktan eğitim sistemleri resmi web sayfası, 

http://www.moodle.org (Son erişilme tarihi: 22.01.2011) 
3. Gürpinar E, Zayim N, Başarici I, Gündüz F, Asar M, Oğuz N. Kardiyoloji 

eğitiminde e-öğrenme ve probleme dayalı öğrenme entegrasyonu. 
Anadolu Kardiyol Derg. 2009 9(3):158-64. 
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Bu çalışmanın amacı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(PAÜTF) eğitim programının Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(MÜTF) eğitim programı ile karşılaştırılmasıdır. 

Karşılaştırma her iki fakülte için eğitim programlarının genel 
yapısı, öğrenim hedefleri, öğrenme/öğretme model ve yöntemleri ve 
ölçme değerlendirme sistemleri göz önüne alınarak yapılmıştır. 
Karşılaştırma yapılırken PAÜTF için “Pamukkale Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Özdeğerlendirme Raporu-2010”, MÜTF için ise “Contents of 
the Maastricht Medical Curriculum Faculty of Health, Medicine and Life 
Sciences 2009–2010” belgeleri esas alınmıştır.  

2009-2010 yılı itibari ile MÜTF eğitim programı, ilk üç yıl lisans 
(bachelor) ve sonraki üç yıl lisansüstü (master) olmak üzere iki 
döneme ayrılmış durumdadır. Bu yapılanma Hollanda’da yüksek 
öğrenim için 2002 yılında geliştirilen “iki döngülü sisteme” (bachelor-
master diploma) uygundur. Türkiye’de ise yüksek öğretim 
yapılanmasında tıp fakülteleri için böyle bir ayrım söz konusu değildir. 

MÜTF lisans düzeyi 1. ve 2. yıl eğitim müfredatı ortalama 
altışar haftalık multidisipliner tematik ünitelerden, yani bloklardan 
oluşmaktadır. 3. yılda ise blok kavramı yerine küme kavramı getirilmiş 
olup, bu yıl 10’ar haftalık dört kümeye ayrılmıştır. 2. yılda altı haftalık 
bir seçmeli bloğu vardır. PAÜTF’de ise 3. yılda da blok sistemi devam 
etmektedir. Bu, iki okul arasındaki temel farklardan birisidir. MÜTF’de 
kronik hastalıklar temalı 3. yıl dört kümeye ayrılmış olup öğrenciler de 
dört gruba ayrılmışlardır. Yani her küme bir eğitim öğretim yılı 
içerisinde dört kez tekrarlanmaktadır.  

MÜTF’de 4. yıldan itibaren klasik staj sistemi uygulanmaktadır. 
Yüksek lisans seviyesinin 1. ve 2. yılı beşer staja ayrılmıştır. PAÜTF’de 
ise Dönem 4 ve 5’te “taska dayalı öğrenme” modeli ile eğitim 
yapılandırılmaktadır. Her iki dönem de dörder bloğa ayrılmıştır. 

MÜTF’de blokların hedefleri; bilgi ve kavrama, beceriler ve 
tutumlar (bilimsel bakış açısı, kişisel bakış açısı, sosyal ve sağlık bakımı 
bakış açısı) olmak üzere dört ana başlıkta ele alınmaktadır. PAÜTF’de 
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ise blokların hedefleri; biyolojik hedefler, toplumsal hedefler, 
davranışsal hedefler/iletişim ve mesleksel değerler ve etik olmak üzere 
yapılandırılmıştır. 

Her iki tıp okulunun ilk üç yılında öğrenci merkezli aktif eğitim 
yöntemlerinin kullanıldığı probleme dayalı öğrenme modeli, eğitim 
programının temelini oluşturmaktadır. Her iki fakültenin de ilk iki 
sınıfındaki müfredat, PDÖ gruplarına dayalı olarak bloklara 
bölünmüştür. 

PAÜTF’de Dönem 3’te kliniğe giriş kapsamında mesleksel 
beceri eğitimleri ve PDÖ uygulamaları devam ederken, MÜTF’de 3. yıl 
için kronik hastalıklar teması üzerinden ayaktan tedavi için gelen 
hastalarla öğrencilerin karşılaştırılması (outpatient encounters-OPE) ve 
10’ar öğrencilik temel grupların toplantılarında (base group meeting) 
bu hastaları sunmaları ve tartışmaları şeklinde bir öğrenme yöntemi 
izlenmektedir. Burada artık klinik senaryoların yerini gerçek senaryolar 
almıştır. 

MÜTF’de yüksek lisans 1. ve 2. yıllar (4. ve 5. sınıf), klasik staj 
sistemi temelinde yapılandırılmıştır. PAÜTF’de ise Dönem IV ve V’de 
Taska Dayalı Öğrenme uygulamaları söz konusudur. 

MÜTF’de ölçme değerlendirme sisteminin temelini ilk üç yıl için 
portfolyo (gelişim dosyası) oluşturmaktadır. Her bloktan sonra formatif 
değerlendirmeye yönelik olarak Blok Sonu Değerlendirme sınavı 
uygulanmaktadır. Bu sınav daha çok doğru yanlış tarzı soruları 
içermektedir. MÜTF’de uygulanan karar verdirici değerlendirme 
yöntemi ise “Progress  test”  (Gelişimsel değerlendirme sınavı)’tir. Yıl 
içinde dört kez yapılan bu sınav doğru yanlış soruları ve çoktan 
seçmeli soruları içermektedir. Yüksek lisans 1. ve 2. yıldaki stajların 
sonunda öğrenciler, eğiticiler tarafından direkt gözlem, yazılı sınav, 
olgu sunumu, OSCE, bilgisayar destekli sınavlar ile 
değerlendirilmektedir. 

PAÜTF’de ilk üç sınıfta ölçme değerlendirme sistemi Modül 
Sonu Değerlendirme (MSD) üzerine kurulmuştur. Her modülün 
sonunda çoktan seçmeli soruların olduğu bir sınav yapılmaktadır. 
Bunun dışında blok sonunda değerlendirme MÜTF’de olduğu gibi 
burada da söz konusudur. Ayrıca PDÖ oturumlarının değerlendirilmesi, 
mesleki beceri değerlendirme, sosyal hedeflerin değerlendirilmesi 
öğrencinin geçme kalma notunu etkileyen diğer yöntemlerdir. Dönem 
IV ve V’te ise sumatif amaçlı olarak Task İçi Etkinlik Değerlendirme 
söz konusudur.  
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Mini Klinik Değerlendirme Sınav Örneği: Bir Ön Çalışma 
 

Şeniz Ergin, Serdar Özdemir, Akile Sarıoğlu- Büke,  
Cüneyt Orhan Kara 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 

Mini klinik değerlendirme sınavı (Mini-KEDS), mezuniyet öncesi 
ve mezuniyet sonrası tıp eğitiminde, öğrencinin tıbbi görüşme, fizik 
muayene, insani yaklaşım/profesyonellik, klinik karar verme, 
danışmanlık, organize ve etkin olabilme becerilerini değerlendirmek 
üzere geliştirilmiş bir değerlendirme ölçeğidir. Bu uygulamada, 
değerlendirici, öğrenci ile hasta arasındaki görüşmeyi izler, 
değerlendirir ve geribildirim verir. Her bir yeterlik 1 ile 9 (1-3 yetersiz, 
4-6 yeterli, 7-9 üstün) arasında değerlendirilir. Değerlendirici, 
öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmasına yardımcı olur. 
Biçimlendirici ya da karar verdirici amaçla kullanılabilir. Uygulama 
sayısı arttıkça güvenirliği artar.  

Fakültemizde uygulanan biçimlendirici değerlendirme 
yöntemlerini zenginleştirmek amacıyla, Mini-KEDS uygulamasına 
yönelik bir ön çalışma mezuniyet öncesi tıp eğitimi alan 29 öğrenci ve 
tıpta uzmanlık eğitimi alan 6 öğrenci grubu ile yürütüldü. Öğrenciler, 
değerlendirme öncesinde uygulama hakkında bilgilendirildi. İlk 
aşamada, tıpta uzmanlık öğrencileri, Mini-KEDS uygulaması ile bir 
öğretim üyesi tarafından değerlendirildi. Bir sonraki aşamada, 
mezuniyet öncesi tıp eğitimi alan öğrenciler tıpta uzmanlık öğrencileri 
tarafından değerlendirildi. Uygulama sonunda değerlendirici ve 
öğrencilerin Mini-KEDS uygulamasına yönelik memnuniyetlerini 1 ile 9 
arasında (1: düşük, 9: yüksek) değerlendirmeleri istendi. Serviste 
yatan hasta başında 6, poliklinikte 38 olmak üzere toplam 44 
uygulama gerçekleştirildi. Dokuz öğrenciye iki kez Mini-KEDS 
uygulaması yapıldı. Uygulama süresi, değerlendirme süreci en az 10 
en çok 30  (ortanca: 15) dakika, geribildirim süreci en az 2 en çok 20 
(ortanca: 5) dakika olarak belirlendi. Mini-KEDS memnuniyeti 
ölçüldüğünde, değerlendiricinin memnuniyeti en az 5 en çok 8 
(ortanca: 7), öğrencinin memnuniyeti en az 5 en çok 9 (ortanca: 8) 
olarak saptandı. Öğrenci geribildirimlerinde, bu uygulamanın mesleki 
gelişim açısından, vaka sunmak ve olgu izlem dosyası hazırlamaktan 
daha verimli bulunduğu ve zayıf yönlerini fark etmelerine olumlu 
katkılar sağladığı yer almaktaydı. Ayrıca, uygulama sırasında ortamda 
değerlendiricinin bulunuşundan kaynaklanan “öğrenci heyecanı” 
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faktörünün görüşmenin doğal sürecini olumsuz yönde etkileyebileceği 
de belirtildi.  

Bu ön veriler, umut verici olmakla birlikte, farklı eğiticiler 
tarafından, değişik ortamlarda ve farklı hastalar ile yapılacak 
uygulamalarla desteklenmeli ve farklı eğiticilerin görüşlerini de 
kapsayan çalışmalar yürütülmelidir. 
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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi  
“Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Kursu” 

 
Serdar Özdemir, Cüneyt Orhan Kara, Akile Sarıoğlu-Buke, Şeniz 

Ergin, Bülent Özdemir, Ayşe Kurtuluş, Hülya Aybek, Osman 
Genç, Nural Cevahir, Selim Kortunay, Eylem Teke 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 

Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Kursu Pamukkale 
Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitici gelişimi programlarının bir parçasını 
oluşturmaktadır. 2010 yılında iki kez 2011 yılında bir kez yapılmış olup 
toplam 52 öğretim üyesi kursa katılmışlardır.  

Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Kursu’nun amacı; 
katılımcılar bu kursun sonunda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
mezuniyet öncesi tıp eğitimi ölçme değerlendirme sistemini 
kavrayabilecekler ve tıp eğitiminde kullanılan ölçme değerlendirme 
yöntemlerine ilişkin uygulamalar yapabileceklerdir. 

Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Kursu’ öğrenim hedefleri; 
katılımcılar bu kursun sonunda, 
1- PAÜTF mezuniyet öncesi tıp eğitimi ölçme değerlendirme sisteminin 
yapısını tanıyacaklar, 
2- PAÜTF mezuniyet öncesi tıp eğitiminde kullanılan ölçme 
değerlendirme araç ve yöntemlerini açıklayabilecekler, 
3- Ölçme değerlendirmeye ilişkin temel kavramları açıklayabilecekler, 
4- Tıp eğitiminde sıklıkla kullanılan ölçme değerlendirme yöntemlerini 
açıklayabilecekler, 
5- Ölçme değerlendirme sistemi içinde yer alacak ölçme 
değerlendirme yöntemlerinin nasıl seçildiğini kavrayabilecekler, 
6- Çoktan seçmeli soruların kalitesini değerlendirebilecekler, 
7- Kendi alanlarına yönelik çoktan seçmeli sorular hazırlayabilecekler, 
8- Yapılandırılmış sözlü sınav değerlendirme formu hazırlayabilecekler, 
9- Mini-CEX değerlendirme formu üzerinde örnek uygulamadaki 
öğrenciyi değerlendirebilecekler  
10- kendi alanlarına yönelik OSCE istasyonu hazırlayabilecekler, 
10- Etkili geri bildirim verebilecekler, 
11- Sınav planı hazırlayabileceklerdir. 

Eğiticiler; Kursun çekirdek eğitim kadrosunu Pamukkale 
Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi ölçme 
değerlendirme kurulu üyeleri oluşturmaktadır. Yapılan her kurstan 
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sonra katılımcılardan gönüllü olduğunu belirtenler bir sonraki kursta 
yardımcı eğitici olarak yer almaktadırlar. 

Katılımcılar; Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim-
öğretim kadrosuna yani katılan öğretim üyelerinden gönüllülük esasına 
göre belirlenmektedir. Her kurs için katılımcı sayısı 12 olarak 
sınırlanmaktadır. 
Öğrenme/öğretme yöntemleri; 
Beyin fırtınası, 
Oyunlaştırma, 
Video gösterimi, 
Düz anlatım, 
İnteraktif sınıf dersi 
Küçük grup çalışması 
Kurs oturumları: 
1. gün: 
• Tanışma, beklentilerin alınması, kursun amacı ve hedefleri, öntest 
• Tıp eğitiminde ölçme değerlendirmeye giriş-1; ölçme 
değerlendirmede temel kavramlar, belirtke tablosu 

• Tıp eğitiminde ölçme değerlendirmeye giriş-2; ölçme değerlendirme 
yöntem ve araçlarının seçimi (Miller piramidi) 

• PAÜTF ölçme değerlendirme sisteminin tanıtılması, PDÖ 
oturumlarının değerlendirilmesi  

• PAÜTF ölçme değerlendirme yöntemleri-1; modül sonu 
değerlendirme, blok sonu değerlendirme, mesleki beceri 
değerlendirme. 

• PAÜTF ölçme değerlendirme yöntemleri-2; task içi etkinlik 
değerlendirme, blok sınavları, dönem VI değerlendirme 

2. gün: 
• Ölçme değerlendirme yöntem ve araçları-1; çoktan seçmeli sorular  
• Grup çalışması; çoktan seçmeli soru örneklerinin değerlendirilmesi 
• Grup çalışması; çoktan seçmeli soru hazırlama  
• Isınma 
• Ölçme değerlendirme yöntem ve araçları-2; sözlü sınavlar, 
yapılandırılmış sözlü sınavlar 

• Grup çalışması; yapılandırılmış sözlü sınav değerlendirme rehberi 
hazırlama 

• Ölçme değerlendirme yöntem ve araçları-3; yazılı yoklama, çok 
seçenekli eşleştirme soruları, kilit noktalar testi, kısa cevaplı sorular 
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3. gün: 
• Ölçme değerlendirme yöntem ve araçları-4; Uzun vaka-Kısa vaka, 
OSKE 

• Grup çalışması; OSCE Sınav istasyonu hazırlama 
• Ölçme değerlendirme yöntem ve araçları -5; Mini-CEX, Kontrol listesi, 
3600 değerlendirme  

• Grup çalışması; Mini-CEX uygulaması 
• Ölçme değerlendirme yöntem ve araçları -6; DOPS, Karne, Gelişim 
dosyası (Portfolio) 

• Sınav planı hazırlama grup çalışması ile ilgili bilgi verilmesi 
4. gün: 
• Grup Çalışması; Sınav planı hazırlama 
• Son test  
• Kursun sözlü ve yazılı değerlendirilmesi 
• Sertifika töreni-Kapanış 
Kurs değerlendirme araçları;  
Kurs süresince her gün sonunda katılımcıların ve eğiticilerin günü sözlü 
değerlendirmesi 
Eğiticilerin gün sonu değerlendirme toplantısı 
“Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Kursu” Kurs Değerlendirme 
Formu 
Katılımcıların ve eğiticilerin kurs sonu sözlü değerlendirmesi 
Sürekli yenilenme ve gelişimi; 
Kurs değerlendirme araçlarından elde edilen veriler ışığında kurs içeriği 
ve öğrenme/öğretme yöntemleri gözden geçirilmektedir. Yapılacak her 
kurstan önce atölye çalışması yapılmaktadır. 
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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi 
Tıp Eğitiminde Multidisipliner Uygulama ve Mesleksel 
Beceri Uygulama Laboratuvarları Geliştirme Projesi 

 
Ferda Bir, Melek Bor- Küçükatay, Gülçin Abban, Ilgaz Akdoğan, 

Hülya Aybek, Funda Bölükbaşı Hatip, Akile Sarıoğlu-Büke 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi eğitim Öğretim 

Koordinasyon Kurulu, Multidisipliner Laboratuvarları Geliştirme Projesi Alt 
Çalışma Grubu 

 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999 yılından bu yana 

Probleme Dayalı Aktif Eğitim modelini benimsemiştir. Hedefimiz 
hastayı biyo-psiko-sosyal bütünlük içinde değerlendirebilen hekimler 
yetiştirmektir. Eğitim modelimizde laboratuvar ve mesleksel beceri 
uygulamaları önem kazanmaktadır.  

Probleme dayalı eğitim gereği öğrenciler Dönem I’den itibaren 
hasta ile karşılaşma öncesi modeller üzerinden ve uygulama 
laboratuvarları yoluyla eğitim almaktadır. Artan öğrenci sayısı nedeni 
ile eğitim modelimize uygun yeni bir eğitim binası yapılması, 
laboratuvarların sayısının artırılması ve alt yapısının düzenlenmesi 
gereği doğmuştur. Laboratuvar alt yapısı ve demirbaş malzemelerinin 
tamamlanması amacı ile Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim 
Koordinasyon Kurulu’na (MÖEK) bağlı olarak Multidisipliner 
Laboratuvarları Geliştirme Projesi Çalışma Grubu oluşturulmuş ve bir 
alt yapı projesi hazırlanmıştır. 

Proje kapsamındaki temel geliştirme alanları yeni eğitim binası 
multidisipliner uygulama ve mesleksel beceri laboratuvarlarıdır. 
Multidisipliner laboratuvarlar 2 adet 80 kişilik ve bir adet 140 kişilik 
laboratuvardan oluşmaktadır. Proje kapsamında bu laboratuvarların 
mobilya ve donanımları, ilgili komitelerin görüşleri yanı sıra Tıbbi 
Biyoloji-Genetik, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Farmakoloji, 
Histoloji ve Patoloji Anabilim Dallarının önerilerine göre düzenlenmiştir. 
Ayrıca Anatomi Anabilim Dalının istekleri doğrultusunda 39 kalem ve 
Mesleksel Beceriler komitesinin istekleri doğrultusunda da 19 kalem 
eğitim maketi alımı planlanmıştır. Büyük alım kalemleri arasında iki 
adet CDD kameralı trinoküler mikroskop ve 55 adet binoküler 
mikroskop bulunmaktadır. Proje sonunda yeni Uygulama ve Mesleksel 
Beceri Laboratuvarlarının öğrenmeye katkısı öğrencilere uygulanacak 
anket çalışması ile belirlenecektir.  
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“Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Multidisipliner Uygulama ve 
Mesleksel Beceri Uygulama Laboratuvarları Geliştirme Projesi” MÖEK’in 
tıp eğitimi konusunda son üç yılda gerçekleştirdiği üçüncü alt yapı 
projesidir. Eğitime ayrılan kaynakların kısıtlı olduğu göz önüne 
alındığında tıp eğitiminde alt yapı projeleri önem kazanmaktadır. 
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık 
Eğitimi ile İlgili Deneyimimiz 

 
Suzan Saçar, Ali Asan, Hüseyin Turgut 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji AD 

   
Bu bildiride son derece dinamik ve heyecan verici bir branş 

olan Enfeksiyon Hastalıkları’na ilginin artması için yeni yaklaşımların 
uygulanması gerektiği gerçeğinden yola çıkarak yaptığımız 
uygulamaların paylaşılması amaçlandı. Bu yöntemlerle aktif katılım, 
birlikte çalışma ve eğitici ile iki yönlü iletişimin sağlanması hedeflendi. 
Bu amaca uygun olarak Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalımızda 
IDSA 2010 önerileri de göz önünde bulundurularak yeni uygulamalara 
geçildi. Araştırma görevlileri kıdem yıllarına göre gruplandırıldı ve 
gruplar her ayın başından itibaren bir ay süreyle farklı bir öğretim 
üyesi ile eğitim görmektedirler. Küçük gruplarla yapılan eğitim 
saatlerinde sadece konu ile ilgili PowerPoint sunumları yapılmamakta, 
bunun yanı sıra branşımızla ilgili güncel kılavuzlar gözden geçirilmekte, 
spesifik klinik vakalara odaklanılmaktadır, böylece araştırma görevlileri 
bilgilerini gerçek klinik problemlere uygulama fırsatı bulmaktadırlar, 
ayırıcı tanı ayrıntısı ile tartışılmaktadır. Ayrıca “Online-Enfeksiyon 
Hastalıkları” adlı uzaktan eğitim sistemi kuruldu. Araştırma 
görevlilerimiz kendilerine verilen şifrelerle bu sisteme giriş 
yapabilmektedirler. Bu sisteme güncel kılavuzlar, sunumlar ve klinik 
senaryolar aktarıldı. Ayrıca bu sistem üzerinden her ayın sonunda 
olgu- temelli online sınav yapılmaktadır. Alınan geribildirimlerin 
sonucunda küçük gruplar halinde verilen eğitimin öğrenme 
performansını anlamlı olarak artırdığı belirlendi. Ayrıca öğretim 
üyelerimiz kendi daha iyi eğitim verebilmek amacıyla “Klinikte Eğitim 
Kurs”larına katılmaktadırlar. Kliniğimizde araştırma görevlilerimize 
ömür boyu öğrenme prensibi aşılanmaya çalışılmaktadır. Yapılan olgu 
tartışmaları ve sınavlarla kendi performanslarını sürekli değerlendirme 
fırsatı verilmektedir. Araştırma görevlilerimize interaktif, dinamik 
öğrenme ortamı sağlayarak branşımız açısından gerekli olan klinik 
beceriye sahip uzman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  
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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi WEB Tabanlı Soru 
Bankası Programı 

 
Adnan Köksal, Serdar Özdemir, Cüneyt Orhan Kara 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 

Eğitim-öğretim sürecinin geliştirilmesine ve yönetilmesine 
olanak sağlayacak etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemin 
kurulması için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi 
Anabilim Dalı bünyesinde 2010 yılında web tabanlı soru bankası 
programı hazırlanmaya başlandı. 

Bu programın amacı;  Her öğretim üyesinin kendisine ait 
kişisel soru bankası oluşturması ve kayıt edilen soruların eğitim 
programı içerisinde uygulanmakta olan testlere gönderilmesini 
sağlamak. Sınavda kullanılacak olan soru kitapçığını hazırlamak ve 
sınav sonunda toplanan cevap kâğıtlarındaki verileri sisteme aktarmak. 
Sınavların istatistikî analizlerini yaparak her sorunun zorluk derecesini 
ve ayırt ediciliğini tespit etmek. Sınav istatistiklerini web ortamında 
öğretim üyeleri ile paylaşmak. Öğretim üyelerinin soru bankasında yer 
alan ve sınavlarda sorulan sorular arasında geliştirilmesi gereken 
soruların tespitine yardımcı olmak ve bu vesile ile soruların 
geliştirilmesini ve kalitesinin artırılmasını sağlamak. Öğrenci bazında 
analiz yaparak sınav sonuçlarına göre öğrencilerin eksik olduğu 
konuları tespit etmek.  Daha etkin bir ölçme ve değerlendirme 
sisteminin kurulmasına olanak sağlamak.  

Web tabanlı soru bankası programının hazırlanması üç 
aşamada gerçekleştirildi bunlar; ön hazırlık, geliştirme ve test 
aşamalarından oluşmaktadır. Ön hazırlık aşamasında manuel yapılan 
işlemler gözlendi, ilgili kişiler ile görüşülerek bilgiler toplandı ve 
geliştirme aşamasında hangi araçların kullanılacağına karar verildi. 
Geliştirme sürecinde; sunucu olarak kullanılacak bilgisayar temin 
edildi, sunucu üzerine işletim sistemi kuruldu ve gerekli ayarlamalar 
yapıldı. Sunucu üzerine veritabanı kurulumu yapıldı. Veritabanı 
üzerinde bilgilerin kayıt edileceği tablolar oluşturuldu ve ihtiyaca göre 
güncellendi. Web uygulama geliştirme aracı kullanılarak yapılması 
planlanan işler adım adım gerçekleştirildi ve gerekli testler yapılarak 
uygulamaya konuldu. Mevcut sorular sisteme girildi. 2010-2011 
Eğitim-Öğretim döneminde yapılan sınavların bir kısmı sisteme 
aktarıldı ve istatistikî analizleri yapılarak raporlar oluşturuldu ve 
öğretim üyeleri ile paylaşıldı. 
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Öğrencinin eğitimi süresince gelişimini takip etmek ve geri 
bildirim vermek açısından ölçme ve değerlendirme sistemleri 
önemlidir. Ölçme ve değerlendirme sistemleri içerisinde sınavların 
istatistikî analizleri yapılarak sonuçların öğretim üyeleri ile paylaşılması 
gerekir. Sınavlarda sorulan her sorunun madde analizi yapılarak 
geliştirilmesi gereken sorular tespit edilmeli ve soru bankasındaki 
soruların geliştirilmesi sağlanmalı. Bu program ile eğiticiler, 
öğrencilerin tıp fakültesindeki eğitim-öğretim sürecinde yapılan 
sınavlarda karşılaştıkları bütün soruları görebilecek ve hangi soruları 
doğru, hangi soruları yanlış cevaplandırmış izleyebileceklerdir. Öğrenci 
bazında öğrencilerin hangi konularda eksikliği varsa izlenebilecek ve 
sonuçlara göre programlar güncellenebilecektir.  
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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Eğitim 
Öğretim Yönetmelik ve Yönerge Hazırlama Çalışmaları 
 

Akile Sarıoğlu-Büke*, Melek Bor-Küçükatay*, Kenan Topal*, 
Özer Öztekin*, Gülçin Abban*, Pamukkale Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu 
* Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim 

Koordinasyon Kurulu alt çalışma grubu 
 

“Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” 
ile belirlenen Pamukkale Üniversitesi eğitim modeli ve değerlendirme 
sisteminin fakültemizden çok farklı olması nedeni ile Tıp Fakültesi’ne 
özgü bir yönetmelik hazırlanması gereği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, 
probleme dayalı öğrenci merkezli aktif eğitim sistemi ile eğitim, 
öğretim ve sınavlarda uygulanacak genel esasları düzenlemek üzere 
2009 yılı başında Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon 
Kurulu’na (MÖEK) bağlı olarak “Yönetmelik ve Yönerge Alt Çalışma 
Grubu” oluşturulmuştur. Yönetmelik - yönerge çalışmaları, 2547 sayılı 
kanun ve Yüksek Öğretim Mevzuatı hükümlerine dayanılarak, diğer tıp 
fakültelerinin yönetmelik ve yönergeleri, Pamukkale Üniversitesi’nin 
ilgili yönetmelikleri göz önüne alınarak detaylı incelemeler ve 
tartışmaları içeren yaklaşık 6 aylık yoğun çalışmalar sonucunda 
tamamlanmış ve Fakülte Kurulu’na sunulmuştur. “Pamukkale 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” temel 
olarak kayıtlar, yatay geçiş ve öğrenci değişim programlarına ilişkin 
esaslar, eğitim ve öğretime ilişkin esaslar, devam zorunluluğu ve 
sınavlara ilişkin esasları düzenleyen 5 bölüm ve 29 maddeden 
oluşmuştur.  

Yönetmelik ile tanımlanan eğitim öğretim değerlendirme 
modelimizin uygulama esaslarının detaylandırılması gereği duyulmuş 
“Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim öğretim ve Sınav 
uygulama Yönergesi” bu amaçla hazırlanmıştır. Yönergede, eğitim 
öğretim programı genel ilkeleri ve akademik takvim, Dönem I-III, IV-V 
ve VI ile ilgili uygulama esasları, eğitim öğretimin koordinasyonu 
ilkeleri, program hazırlama süreçleri, modül-task-blok, uygulama 
dilimi, yaz stajları, seçmeli tasklar özel çalışma modülleri uygulama 
esasları, eğitim kurul ve komiteleri ve bunlarda görev alanların çalışma 
ilkeleri, sınav ve değerlendirmeler ile ilgili esaslar detaylı olarak 
düzenlenmiştir. Yönetmelik ve Yönerge Haziran 2009’da Fakülte 
Kurulu’nda görüşülmüş, 2009-2010 akademik yılında üniversitemiz 
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Eğitim Komisyonu’nda onaylanmıştır. Yönetmelik 18 Nisan 2010 tarihli 
resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmiştir. Yönerge 
ise 2010-2011 akademik yılı için revize edilerek bu yılın başında 
uygulamaya konmuştur. Yönetmelik ve Yönergemiz Fakültemiz web 
sitesinde yayımlanmış ayrıca anabilim dalı başkanlıklarına yazılı olarak, 
tüm öğretim üyelerine e-posta aracılığı ile gönderilmiştir. Öğrenciler 
dönem koordinatörleri tarafından bilgilendirilmiş ve farkındalık 
oluşturulmuştur.  

Eğitim ile ilgili yönetmelik, yönerge ve benzer düzenlemeler 
ilgili fakültenin amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitim programını 
tanımlamakta, öğrenci ve öğretim üyelerini sistem, görev ve 
sorumlulukları konusunda bilgilendirmekte, eğitimin yönetimi ve 
denetimini kolaylaştırmaktadır. Eğitim ile ilgili kuralların ayrıntılı olarak 
belirlenmesi, duyurulması ve işlevsellik kazanması eğitimin kalitesi ve 
standardizasyonu için gerekli koşullar arasındadır.  
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Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif 
Tıp Eğitimi Hakkındaki Tutumları 

 
Hülya Akan1, Güldal İzbırak1,  E. Çiğdem Kaspar2, Çiğdem 
Apaydın3, Serpil Aydın4, Davut Baltacı5, Nejat Demircan 6, 

Gamze Erten 7, Hüseyin Avni Şahin8, Osman Hayran9 

1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD 
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik 

3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD 
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD 

5Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD 
6Zonguldak Karaelmas  Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD 

7Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD 
8Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD 

9Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
 

Amaç:   
Bu çalışma Türkiye’de çeşitli tıp fakültelerine devam eden 

öğrencilerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) eğitiminin tıp fakültesi 
müfredatında yer alması hakkındaki bilgi ve tutumlarını saptamak 
amacı ile yapılmıştır. 
Yöntem:  

Ekim – Aralık 2010 tarihlerinde 7 Tıp Fakültesi öğrencileri 
arasında gerçekleştirilen kesitsel türde bir araştırmadır. Devlet 
Planlama Teşkilatı 2009 gelişmişlik düzeyi verilerine göre iller üç alt 
gruba ayrıldıktan sonra her gruptan rastgele örneklem yöntemi ile 
seçilen iki devlet tıp fakültesi ile İstanbul’da yer alan bir vakıf tıp 
fakültesi öğrencileri araştırma evrenini oluşturmuştur.  Hedef  kitle 1., 
5. ve 6.sınıf öğrencileri olup, bu evreni %95 güven düzeyinde temsil 
edecek öğrenci sayısı 348 olarak hesaplanmış, karşılaştırmaların 
sağlıklı yapılabilmesi amacıyla seçilen fakültelerdeki tüm öğrencilere 
ulaşılmaya çalışılmış ve toplam 943 öğrenciden veri toplanmıştır. 
Veriler öğrencilerin kendilerinin doldurduğu anketler ile toplanmıştır. 
Araştırma anketinde öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ile çeşitli 
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp konusundaki bilgi ve tutumlarını 
saptamaya yönelik sorular yer almıştır.   

İstatistik analizler SPSS v.19 ile gerçekleştirilmiş, tanımlayıcı 
istatistikler ile duruma uygun önemlilik testleri yapılarak sonuçlar 
yorumlanmıştır. 
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Bulgular:  

Araştırmada yedi tıp fakültesinden 413 kadın, 511 erkek ve 19 
cinsiyetini belirtmemiş olarak toplam 943 tıp öğrencisinden veri 
toplanmıştır. Ortalama yaş 20,6 ±2,7 bulunmuştur.. Öğrencilerin 
çoğunluğu tüm verilen alternatif tıp yöntemlerinin etkin olduğunu ve 
profesyonel olarak önereceklerini belirttiler. Öğrencilerin genel 
eğilimleri TAT’ın tıp fakültelerinde öğretilmesi gerektiğini, bir doktorun 
TAT tedavi yaklaşımlarını bilmesi gerektiği ve TAT bilgisinin ileri 
meslek yaşantısında gerekli olacağı yönündeydi. %40,1’i doktorların 
hastalarına TAT tedavisi önermesinin mesleki sorumluluk olduğunu 
düşünmektedir. Kişisel olarak TAT’a ilgi duyan, doktorluğunun önemli 
bir yönü olduğunu düşünen, ailesinden biri halen TAT tedavisi 
kullanmakta olan, modern tıbbın kısıtlılıkları olduğunu düşünen, 
hastaların modern tıp ile TAT arasında seçim yapma hakkı olduğunu 
düşünen ve maneviyatın sağlık üzerinde etkisi olduğunu düşünen 
öğrencilerin, TAT’a tıp eğitimi müfredatı içinde daha fazla yer verilmesi 
eğiliminde olduğu görülmüştür. 

TAT yöntemleri hakkında tek tek eğitim alıp almak 
istemedikleri sorulduğunda tıp öğrencilerinin en fazla eğitim görmek 
istedikleri yöntemlerin hipnoz, nöral terapi, bitkisel tedavi, akupunktur, 
elle şifa-masaj olduğu saptanmıştır.  
Sonuç:  

Ülkemizde mezuniyet öncesi tıp eğitimi müfredatında ulusal 
anlamda standardize edilmiş bir tamamlayıcı alternatif tıp eğitimi 
bulunmamaktadır. Tıp öğrencilerinin genel eğilimi tamamlayıcı ve 
alternatif tıp eğitiminin müfredat içinde yer alması yönündedir. 
Tamamlayıcı ve alternatif tıp eğitimi içeriğinin ve ne kadar müfredat 
içinde yer alması gerektiğini belirlemek oldukça zordur. Bu konuda tıp 
öğrencilerinin talepleri ve eğilimleri dikkate alınmalıdır.  
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