
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu 

Dönem 4 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
 2. Döngü Geri Bildirim Toplantısı Raporu 

 

Tarih: 20 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 3. 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 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Cerrahi 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. 
  
 

Teorik Dersler 
 

 Teorik derslerin işlendiği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisindeki seminer salonu teçhizat ve 
havalandırma açısından yeterlidir. 

 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. 

 

Hasta Başı Dersleri 
 

 Hasta başı dersleri stajyer hekimlerin anamnez alma, fizik muayene yapma hususundaki 
becerilerini arttırma hususunda oldukça verimli bulunmaktadır. 

 Bu derslerin daha küçük öğrenci grupları ile yapılması hem hasta sağlığı hem de stajyer hekim 
açısından daha verimli olacağı düşünülmektedir. 

 

Vizitler 

 

 Küçük gruplar halinde farklı departmanlarda uygulanan vizitler stajyer hekimin eğitimi için 
oldukça yararlı olmaktadır. 

 Stajyer hekimlerin bütün departmanlarda bulunabilmesi için departmanlarda geçirilen sürenin 
kısaltılmasının daha faydalı olunacağı düşünülmektedir. 

 Uygulanan staj karnelerinin kapsamının artırılmasının daha faydalı olunacağı 
düşünülmektedir. 

 

Performans Notları 
 

 Staj sonu sınavlarda 100 üzerinden 10 puanlık bir etkisi bulunan performans notunun vizit, 
hasta başı, nöbet uygulamalarına katılımı bakımından verilmesinin daha faydalı olunacağı 
düşünülmektedir. 

 


