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 2. Döngü Geri Bildirim Toplantısı Raporu 
 

Tarih: 19 Şubat 2018 
Saat: 12.30 – 13.30 
Yer: Temel Tıp Bilimleri Toplantı Salonu 
Moderatör: Stj. Dr Eyüp Ersegün Kahraman (TEÖK Dönem 4 Sorumlusu) 
Raportörler: Stj. Dr. Emre Öteyaka (Dönem 4 Temsilcisi), 
Açıklama: 
Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi 
Öğrenci Kurulu (TEÖK) yönergesinin 11. maddesi gereğince, TEÖK Koordinasyon 
Kurulu kararınca Dönem 4 1. Grup Döngü Geri Bildirim Toplantısı düzenlemiştir. Bu 
toplantıların amacı stajlarını tamamlayan stajyer hekimlerin ilgili anabilim dalının eğitim 
programı başta olmak üzere, fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitimine katkıda 
bulunmalarını sağlamaktır. 
Rapor içeriğinde Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi 
ve Acil Tıp stajını tamamlayan stajyer hekimlerin staj sonu genel değerlendirmesine yer 
verilmiştir. Raporda stajyer hekimler, staj süresi zarfında faydalı bulduğu uygulamaları, stajın 
geliştirilmesi gereken eğitimsel yönlerini ve çalışma şartlarını değerlendirmiş, aynı zamanda 
çözüm önerilerini sunmuştur. 
  
Kardiyoloji: 
 

 Teorik derslerin amaç ve öğrenim hedefleri ders başlangıcında belirtilmemektedir. 
Kurul içerisindeki tüm derslerde, dersin amaç ve öğrenim hedefleri -UTEAK - 
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartları 2015, Amaç ve Hedefler maddesi 
gereğince- öğrencilere aktarılmalıdır. 

 Klinik stajlar öncesinde işlenen dersler için kullanılan amfi havalandırma, sıra, 
kullanılan teçhizat bakımından yeterlidir. 

 Teorik derslerde işlenen Elektrokardiyografi dersine takviye olarak staj esnasında 
uygulamalı EKG Yorumlama eğitimlerinin yapılması stajyer hekimler tarafından talep 
edilmektedir. 

 Kliniğe geçildiğinde ilk grup ile ikinci grup arasında eğitim arasında ciddi  fark 
bulunmaktadır. Özellikle ikinci grup için servis, yoğun bakım, poliklinik dağılımları 
düzenli bir şekilde yapılmamaktadır.. Bunun düzeltilebilmesi için her iki grupta da 
kliniğin ilk gününde departmanlara dağılımların yapılması ve öğrencilerin kendi 
aralarında rotasyonlarının sağlanması, daha faydalı olabilir. 

  
Göğüs Hastalıkları 
 

 Teorik derslerin amaç ve öğrenim hedefleri ders başlangıcında belirtilmemektedir. 
Kurul içerisindeki tüm derslerde, dersin amaç ve öğrenim hedefleri -UTEAK - 
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartları 2015, Amaç ve Hedefler maddesi 
gereğince- öğrencilere aktarılmalıdır. 

 Klinik stajlar öncesinde işlenen dersler için kullanılan amfi havalandırma, sıra, 
kullanılan teçhizat bakımından yeterlidir. 

 Kliniğe geçildiğinde göğüs hastalıkları toplantı salonunda bilinmesi gereken –kan gazı 
okuma, radyografi okuma vb.- başlıca konular üzerine yapılan takviye derslerinin 
oldukça faydalı olduğu düşünülmektedir. 



 Klinik esnasında grup dağılımlarının ve yapılan rotasyonun muntazam bir düzen 
içerisinde olması herhangi bir karışıklık oluşmasını engellemekte ve öğrenciler için 
oldukça yararlı olmaktadır. 

  
Göğüs Cerrahisi 
 

 Teorik derslerin amaç ve öğrenim hedefleri ders başlangıcında belirtilmemektedir. 
Kurul içerisindeki tüm derslerde, dersin amaç ve öğrenim hedefleri -UTEAK - 
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartları 2015, Amaç ve Hedefler maddesi 
gereğince- öğrencilere aktarılmalıdır. 

 Klinik stajlar öncesinde işlenen dersler için kullanılan amfi havalandırma, sıra, 
kullanılan teçhizat bakımından yeterlidir. 

 Klinik esnasında herhangi menfî bir olay gerçekleşmemiş olup yapılan uygulamalar 
gerekli ve faydalıdır. 

  
Kalp ve Damar Cerrahisi 
 

 Teorik derslerin amaç ve öğrenim hedefleri ders başlangıcında belirtilmemektedir. 
Kurul içerisindeki tüm derslerde, dersin amaç ve öğrenim hedefleri -UTEAK - 
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartları 2015, Amaç ve Hedefler maddesi 
gereğince- öğrencilere aktarılmalıdır. 

 Klinik stajlar öncesinde işlenen dersler için kullanılan amfi havalandırma, sıra, 
kullanılan teçhizat bakımından yeterlidir.  

 Klinik esnasında herhangi menfî bir olay gerçekleşmemiş olup yapılan uygulamalar 
gerekli ve faydalıdır. 

 
Acil Tıp 
 

 Teorik derslerin amaç ve öğrenim hedefleri ders başlangıcında belirtilmemektedir. 
Kurul içerisindeki tüm derslerde, dersin amaç ve öğrenim hedefleri -UTEAK - 
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartları 2015, Amaç ve Hedefler maddesi 
gereğince- öğrencilere aktarılmalıdır. 

 Klinik stajlar öncesinde işlenen dersler için kullanılan amfi havalandırma, sıra, 
kullanılan teçhizat bakımından yeterlidir. 

 Kliniğe geçildiğinde verilen uygulamalı eğitimler oldukça faydalıdır. 
 Klinik esnasında stajyer hekimlerin bizzat acilde bulunmaları, yapılan işlemleri 

gözlemleyip ardından kendilerinin öğretim üyesi, asistan hekim veya intörn hekim 
gözetiminde uygulama yapmasının  eğitimlerini bir derece daha güçlendireceği 
düşünülmektedir. 

 


