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GİRİŞ

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik ve temel bilimlerde verdiği uzmanlık eğitiminin
kalitesiyle ülkemizde yeni mezun hekimlerin üst sıralarda tercih ettiği bir eğitim kurumudur.
Uzmanlık eğitiminin değişik safhalarını düzenleyenler arasında T.C. Sağlık Bakanlığı, ilgili
uzmanlık dernekleri ve anabilim dalları olması nedeniyle, uzmanlık eğitimi fakültelerin çok
etkin olamadıkları bir alandır. Fakültemizin mezuniyet sonrası eğitim komisyonu bu konuda
önemli gayretler sarfetmiş ve çeşitli branşlardan öğretim üyelerimizin değerli katkılarıyla,
uzmanlık eğitiminin verilme şekli, kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun takibi, fakülte ve
anabilim dalı düzeyinde uzmanlık eğitiminin izlenmesi gibi konularda önemli çalışmalar
yapmışlardır. Bu çalışmalar sayesinde anabilim dallarının kendi hazırladıkları uzmanlık eğitim
programlarını nasıl uyguladıkları standartları belli bazı usüllerle takip edilecek, uzmanlık
eğitimi alan hekimlerin karşılaştıkları sorunlar daha hızlı bir şekilde çözülecek ve Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesinden yüksek standartlarda bir mezuniyet sonrası eğitim alarak
ayrılmaları sağlanacaktır. Bu çerçeve eğitim programı anabilim dallarındaki mezuniyet sonrası
eğitimden sorumlu kişiye oldukça yoğun bir işyükü getirmektedir. Bununla beraber uzmanlık
eğitimi kalitesinin tüm anabilim dallarında artması, her branşta en yüksek puan alan tıp
doktorlarının bizi tercih etmesini sağlayacaktır. Bu da Fakültemizin akademik kalite ve
üretkenlik açısından en önemli itici gücü olacaktır. Bu rehberin hazırlanmasında emeği geçen
herkese Fakültemiz adına çok teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Hasan F. BATIREL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) UZMANLIK EĞİTİMİ ve İLGİLİ
EĞİTİM KURULLARI
Bu doküman (Uzmanlık Eğitimi Çerçeve Programı, Uz-ÇerEP) Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde uygulanmakta olan uzmanlık ve yandal uzmanlık eğitimlerinde belirli bir
standardizasyon sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bununla aynı zamanda, uzmanlık ve
yandal uzmanlık eğitimi veren bölümlere, kendi eğitim programlarını geliştirirken ve
uygularken kullanabilecekleri genel bir çercevenin sunulması amaçlanmıştır.
Toplam 6 başlıktan oluşan Uz-ÇerEP, uzmanlık eğitimini koordine eden eğitim kurullarının
dayandığı ana metinlerden birisidir. Şekil 1’de görüldüğü gibi MÜTF’de uzmanlık eğitimi,
oluşturulan eğitim kurulları ile koordine edilmektedir. Temel, dahili ve cerrahi bölümlerden
öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan bu kurullar şunlardır:
1. TIP EĞİTİMİNİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME ÜST KURULU (TEGEK)
Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimi planlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme
çalışmalarını koordine etmek için, Fakülte Kurulunun onayı ile Fakülte bünyesinde oluşturulan
üst kuruldur. Bu Kurulun çalışmaları, mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimden
sorumlu başkan veya eş başkanlar tarafından koordine edilir. Eğitimde sürekliliği sağlamak
için başkanlar ve üyeler en az dört yıllığına dekan tarafından görevlendirilir.
Eğitim

Üst

Kurulu;

Dekan

ve

Dekan

Yardımcıları,

Başkan

veya

Eş-Başkanlar,

Başkoordinatörler, Dahili, Cerrahi ve Temel Bölümlerden öğretim üyeleri, Tıp Eğitimi Anabilim
Dalı temsilcisi, Mezuniyet öncesi ve sonrası öğrenci temsilcileri ve toplum temsilcilerinden
oluşur. Eğitim Üst Kurulunun görevleri:
1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimine
yönelik olarak, Fakültenin eğitim politikalarına, eğitim hedeflerine ve bu hedefler
doğrultusunda kısa ve uzun vadeli planlamalarına yönelik çalışmalar yaparak hazırladığını
raporları Fakülte Kuruluna sunar.
2. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimle ilgili değerlendirme, geliştirme ve uygulama
süreçlerine yönelik çalışmalarla ilgili planlar hazırlayarak Fakülte Kuruluna sunar. Bu
planlamalar doğrultusunda, bünyesinde oluşturduğu müfredat çalışma kurulları ile gerekli
çalışmaları yapar ve çalışmalar sonrasında ortaya çıkan sonuçları Fakülte Kurulunun
onayına sunar.
3. Temel ilkeleri, yaklaşımları, hedefleri ve ana yapıları ile birlikte mezuniyet öncesi ve
sonrası eğitim ile ilgili “Çerçeve Eğitim Program”larını oluşturarak Fakülte Kurulunun
onayına sunar.
4. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarında yapılan değişikliklerle paralellik
gösterecek şekilde, Fakültenin kurumsal gelişimi ile ilgili planlamalar hazırlayarak Fakülte

vi

Kuruluna sunar. Fakültenin sürekli gelişimi bağlamında öğretim elamanlarına yönelik
eğitici gelişimine ve sürekli mesleki gelişime yönelik programlar tasarlar. Fakülte
Kurulunca onaylanan bu programlarının yürütülmesini koordine eder.
2. MEZUNİYET SONRASI KOORDİNATÖRLER KURULU (MSKK)
Mezuniyet sonrası eğitim programlarıyla ilgili uygulama süreçlerini koordine etmek amacıyla
TEGEK bünyesinde oluşturulan kuruldur. Koordinatörler Kurulu; Dekan, Dekan Yardımcıları,
TEGEK Başkanı, Başkoordinatör ve Yardımcıları, Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri'nden
öğretim üyeleri ve uzmanlık öğrencileri, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi ve MSKK
Uzmanlık / Yandal Uzmanlık Eğitimi Uygulamaları Koordinasyon Rehberinde belirtilen diğer
üyelerden oluşur. Kurul üyeleri Dekan tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir.
Koordinatörler Kurulu, Fakültede, Dekanlık adına, uzmanlık ve yandal uzmanlık, eğitici
gelişimi ve sürekli mesleki gelişim programları kapsamında yürütülen öğretim, araştırma,
değerlendirme ve danışmanlığa ilişkin tüm uygulamalarının yıllık planlamalarını yapar,
koordinasyonunu sağlar ve yürütülmesini denetler.
Koordinatörler Kurulu’nun görevleri şunlardır:
1. Tıpta Uzmanlık Kurulunca hazırlanmış “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği” ve Fakültemiz eğitim kurulları tarafından hazırlanmış olan “Mezuniyet
Sonrası Uzmanlık Çerçeve Eğitim Programı” doğrultusunda, bölümler tarafından
geliştirilen ve yürütülen uzmanlık / yan dal uzmanlık eğitimlerini koordine eder.
2. Mezuniyet sonrası öğretim, değerlendirme, araştırma ve danışmanlık uygulamalarına
yönelik tüm süreçlerin açıkça tanımlandığı “MSKK Uzmanlık / Yandal Uzmanlık Eğitimi
Uygulamaları Koordinasyon Rehberi”ni hazırlar. Bu Rehber doğrultusunda anabilim / bilim
dalları tarafından yürütülen uygulamaları koordine eder, izler ve değerlendirir.
3. Belirli bir eğitim-öğretim yılındaki uygulamalara ait koordinatörlerin hazırladığı raporları
değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarına göre değişiklik önerileri hazırlayarak TEGEK’e
sunar.
4. Uzmanlık öğrencilerinin eğitime ilişkin tüm işlerini koordine eder.
5. Tüm uzmanlık öğrencileri için ortak olan mesleki yeterliklere, profesyonel davranış ve
değerlere yönelik sürekli, disiplinlerarası seminerler, paneller, kurslar vb düzenler.
6. Öğretim üyelerine yönelik eğitici gelişimi ve sürekli mesleki gelişim programlarını /
kurslarını yürütür ve / veya yürütülen programları koordine eder.
7. Mezuniyet Sonrası Eğitim Destek Biriminin sekretarya işlerini koordine eder.
8. Mezuniyet sonrası eğitimin niteliğini artırmak amacıyla TEGEK ve anabilim/ bilim dalları
ile birlikte çalışır.
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3. UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM KURULU
Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Kurulu temel, dahili ve cerrahi bölüm uzmanlık öğrencilerinin kendi
aralarından seçtikleri 9 üyeden oluşur. Üyeler bu kurula 2 yıl için seçilirler; süresi dolan
öğrenci

kurula

ikinci

defa

seçilebilir.

Kurul

üyeleri

mezuniyet

sonrası

eğitiminin

koordinasyonunda koordinatörler ile birlikte çalışır. Aynı zamanda Kurul kendi içinden bir
uzmanlık öğrencisini belirleyerk TEGEK’te temsilci olarak gönderir.
Uzmanlık öğrencisi eğitim kurulunun görevleri şunlardır:
1. Uzmanlık eğitim programlarının geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalara
katılır.
2. Uzmanlık eğitimi uygulamalarının yürütülmesinde Koordinatörler Kurulu’na destek sağlar.
3. Uzmanlık eğitimiyle ilgili uygulamaları ve yaşanan deneyimleri değerlendirmek için düzenli
olarak toplantılar yapar ve toplantı raporlarını Koordinatörler Kuruluna sunar.
4. Eğitim ile ilgili kurullara (Eğitim Üst Kurulu, müfredat çalışma kurulları v.b) kendi
aralarından veya diğer öğrenciler arasından üyeler seçer.
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Şekil 1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Organizasyon Şeması

UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM KURULU ve UZMANLIK EĞİTİMİNDE
ÖĞRENCİLERİN TEMSİLİ

Oluşturulan Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Kurulu ile uzmanlık öğrencileri ve öğretim üyeleri tek
bir çatı altında toplantılar yaparak, uzmanlık eğitiminde mevcut sorunları tespit edip çözüm
önerilerini hep birlikte arıyor ve mezuniyet sonrası eğitimi Fakültemizde belli standartlar
çerçevesinde geliştirmeye çalışıyor. Bu fikir alışverişi sayesinde oluşturacağımız programların
ileriki yıllarda sadece Fakültemizdeki eğitim kalitesini artırmakla kalmayıp, uzmanlık eğitimi
veren diğer kurumlara da ışık tutacağı inancındayız.
Uzmanlık eğitimi adına her hangi bir sorun veya çözüm önerisi olan her meslektaşımızı
aramıza davet ediyor ve bizlerle iletişime geçmelerini talep ediyoruz. Şu anki eğitim
düzeninde çok büyük aksaklıklar olduğu tartışılmaz bir gerçek. Kısa vadede çok kolay
çözülebilecek sorunlar olduğu gibi; tam anlamda istenilen seviyeye ancak biz mezun
olduktan sonra ulaşılabileceğinin farkındayız. Ancak bu programı bir bayrak yarışı olarak
değerlendiriyor; kendini tıp eğitimine adamış bizleri ve bizlerden sağlık hizmeti alacak
insanları önemseyen, bizleri sabırla dinleyen, önemli olduğumuzu hissetiren kurul üyesi
öğretim üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM KURULU

UZMANLIK EĞİTİMİ ÇERÇEVE PROGRAMI
1. EĞİTİM YAKLAŞIMI
Bu başlık altında MÜTF’nin mezuniyet sonrası eğitim yaklaşımı, misyonu, eğitim sistemi,
yeterlilik alanları ve çekirdek görev listesi ile açıklanmıştır.
1.A. EĞİTİM MİSYONU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinin mezuniyet sonrası tıp eğitimine yönelik misyonu şu
şekilde sıralanmıştır:
o

Toplum yönelimli eğitim ve hizmet anlayışı

o

Eğitim, hizmet ve araştırmada bütünlük; eğitim, araştrıma ve hizmet faaliyetleri arasında
optimum denge arayışı ve bunların birbirini besleyecek şekilde içiçe yürütülmesi

o

Eğitim, hizmet ve araştırmada disiplinlerarası yaklaşım

o

Sağlık hizmeti sunumunda ve uzmanlık eğitiminde kanıta dayalı tıp ve kanıta dayalı tıp
eğitimi

o

Eğitiminde mesleki ve bireysel gelişime odaklılık

o

Bireysel ve sosyokültürel bağlama duyarlı sağlık hizmeti ve eğitim anlayışı

o

Nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve bu yönde eğitim vermek için tüm eğitim sürecini
uluslararası düzeyde belirlenmiş yeterlik alanları üzerinde temellendirme

o

Hem hizmette hem de eğitimde profesyonel (bireysel ve mesleki) değerlere ve
davranışlara duyarlılık

o

Sürekli mesleki / kurumsal gelişim anlayışıyla eğitici yeterlikleri de dahil olmak üzere
profesyonel yetkinliklerini iyileştiren gelişime açık eğiticiler ve gelişime açık fakülte
anlayışı

1.B. EĞİTİM SİSTEMİ
Odağına ‘mesleki ve bireysel gelişim’i alan MÜTF uzmanlık eğitiminde, hem çıktıya hem de
sürece yönelik bir eğitim yaklaşımı benimsemiştir. Yine, göreve dayalı eğitim yaklaşımıyla,
uzmanlık eğitiminde öncelikle uzmanlık alanlarının ana görevleri ve çekirdek görev listesi
oluşturulması daha sonra, eğitim içeriklerinin bu görevler üzerinden belirlenmesi yönünde bir
anlayış benimsenmiştir. Bu yaklaşımla paralellik gösterecek şekilde uzmanlık eğitim süreci
ağırlıklı olarak, belirlenmiş yeterlikler üzerinden yürüyen gelişimsel ve süreç yönelimli
öğrenim stratejileri (öğrenme ve ölçme-değerlendirme model ve teknikleri) kullanılarak
yapılandırılmıştır.
Gelişimsel ve süreç yönelimli bir eğitim yaklaşımıyla ağırlıklı olarak iş başında öğrenme ve
ölçme-değerlendirme modellerinin kullanıldığı bu uzmanlık eğitiminde genel anlayış, hizmet
ve eğitimin birbirlerini besleyecek şekilde iç içe yürütülmesidir. Bu anlayış çerçevesinde
eğitim, zengin klinik deneyimler üzerinden yürütülür; bir dizi yapılandırma ile hizmet ortamları
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aynı zamanda etkin birer öğrenme ve değerlendirme ortamları haline dönüştürülür. Bu şekilde
planlanan ve yürütülen bir eğitim, aynı zamanda, sağlık hizmeti sunumda kalitenin ve hasta
memnuniyetinin artması ve tıbbi hataların en aza inmesi yönünde önemli katkılar sağlar.
Yaşantısal öğrenme ve iş başında öğrenme modelinde, öğrenmenin / gelişimin merkezinde
zengin klinik deneyimler ile yaşanan somut deneyimler üzerinde derinlemesine düşünme ve
değerlendirme (refleksiyon, reflective practice) vardır. Öğrenme, deneyimlerden hareketle
başlar ve sürer. Klinik deneyim ve öğrenme / gelişim sürecinde öğrenene, o andaki yeterlik
düzeyine uygun yönlendirme sağlanması esastır. Bununla hem hasta hem de uzmanlık
öğrencisi için daha güvenli ve olumlu bir hizmet ve öğrenme ortamı oluşturulur. Bir diğer
ifadeyle, bu modelde sadece bilmek, gözlemek ve / veya yapmak üzerinden giden eğitim
etkinlikleri yeterli değildir. Bunlar yerine, tüm eğitim sürecinde sistematik ve düzenli olarak;
o Öğrenen tarafından yaşanacak deneyimlerin önceden belirlenmiş yeterlikler doğrultusunda
planlı ve yapılandırılmış olması, mevcut bilgilere / kanıtlara dayanması;
o somut gözlemler sonrasında verilen yapıcı ve düzenli geribildirimlerle deneyimlerin reflekte
edilmesi (reflection on & in),
o yeni deneyimler ışığında mevcut yeterliklerin yeniden yapılandırılarak geliştirilmesi / rafine
edilmesi ve son olarak,
o belirlenen eksiklikler doğrultusunda öğrenenin profesyonel gelişiminin eğitici ile birlikte
planlanması ve bu planlamaya uygun bağımsız araştırma ve öğrenme etkinlikleriyle
gelişimin iyileştirilmesi gerekir (Şekil 2).

Şekil 2. İş başında öğrenme modeli
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Şekil 2’de görüldüğü gibi öğrenme ve gelişimi döngüsel / sarmal bir süreç olarak gören bu
modele göre herhangi bir öğrenme süreci genel olarak aşağıdaki adımlardan oluşur.

Reflektif ve Yönlendirilmiş Deneyim, Öğrenme ve Gelişim: Altı adım yaklaşımı
1. Hazırlık/ Planlama: Deneyim öncesinde öğrenen ve eğiticiler hazırlanır, deneyimle ilgili
planlamalar yapar.
a. Öğrenen: Ön okumalarla gerekli bilgilere (temel bilgilere) ulaşma, deneyime yönelik
bireysel planlamaları yapma
b. Eğitici: Yaşanacak olan deneyimi, eğitim etkinliğini ve eğitim ortamını planlanma ve
hazırlanma.

Oturumu

yapılandırma,

amacı

netleştirme,

hedefleri

belirlenme,

odaklanacak yeterlikleri gözden geçirme, öğrenenlere yönetilecek soruları hazırlanma
2. Yapılandırılmış deneyim: Bu adımda öğrenen zengin ve gerçekçi, fakat yapılandırılmış
deneyimler yaşarken, eğitici daha önce belirlenmiş yeterlikler doğrultusunda hazırlanan
gözlem / değerlendirme formu ile öğrenenin performansını gözler.
3. Refleksiyon: Bireysel veya grup refleksiyonu şeklinde olabilir. Somut ve gözlenen
deneyimle ilgili önce öğrenen ve arkadaşları, daha sonra eğitici refleksiyonda bulunur.
Eğitici refleksiyonunu, gözlem sırasında doldurduğu değerlendirme formu üzerinden
yapar.
4. Yeterliklerin yeniden yapılandırılması: Bu adımda, öğrenenin reflekte edilmiş deneyimi
ışığında mevcut bilgi, beceri ve tutumları gözden geçirilerek, derinleştirilererek ve yeniden
düzenlerek mesleki ve bireysel yeterlikleri geliştirilir.
5. Bireysel gelişim planının oluşturulması: Bu adıma kadar öğrenenin güçlü olduğu yönler
kadar geliştirmesi gereken yönleri de ortaya çıkar. Bu adımda öğrenende geliştirilmesi
gereken yönler dikkate alınarak, tamamlanması veya iyileştirilmesi gereken yeterlikler
üzerinden öğrenenin bireysel gelişim planı oluşturulur.
6. Bireysel gelişim planının uygulanması: Hazırlanan gelişim planı doğrultusunda, öğrenen
kendi kendine yaptığı araştırma ve öğrenme etkinlikleri ile yeterliklerini geliştirir.
1.C. EĞİTİM ÇIKTILARI VE YETERLİK ALANLARI
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinin, Temel, Dahili ve Cerrahi Bölümlerde verilen uzmanlık
eğitimi için belirlediği yeterlikler aşağıda sıralanmıştır. Bölümler, uzmanlık ve yandal
eğitimlerini, bu yeterlikleri temel alarak kendi amaç, gereksinim ve hedeflerine göre geliştirir
ve uygularlar. Uzmanlık eğitiminde hedef, öğrencilerin eğitim süreçlerinde belirlenen
yeterlikler doğrultusunda mesleki ve bireysel gelişimlerini tamamlamaları ve bu yeterlikleri
bölümlerin belirlendiği standartlarda kazanarak mezun olmalarıdır.
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Sağlık sistemleri,
yönetim ve
toplum yönelimli
hekimlik

Eğitim ve
danışmanlık

Hastalık
sürecinin
yönetimi

Reflektif
uygulama ve
sürekli gelişim
İnsani,
toplumsal,
kültürel değer
ve sorumluklar
Etik ve mesleki
değerler ve
sorumluluklar

Mesleki ve insani değerler bağlamında,
eleştirel düşünme ve reflektif uygulama
ile
sağlık alanında bütüncül yaklaşım
sergileyen yetkin
HEKİM

Sağlık bakımı
sürecinin
yönetimi

Sağlığın
korunması ve
iyileştirilmesi
Bilgiye ulaşma
ve yönetme

Kişilerarası
ilişkiler ve ekip
çalışması

Profesyonel
davranışlar ve
değerler

Hekimlik
uygulamaları:
Nitelikli hasta
bakımı ve toplum
yönemli sağlık
hizmeti sunma

Temel klinik
beceriler

İletişim
becerileri,
etkin iletişim

Bilimsel
yöntemler ve
araştırma
becerileri

Bilgilerin
entegrasyonu,
eleştirel düşünme,
kanıta dayalı karar
verme

Tıbbi bilgi ve
kanıta dayalı
tıp

Şekil 3. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Çıktıları
A. Hekimlik Uygulamaları: Nitelikli Hasta Bakımı ve Toplum Yönelimli Sağlık Hizmeti Sunma
1. Temel klinik beceriler
a. Öykü alma ve fizik muayene ile ilgili bilgi ve becerileri uygulama
b. Öykü ve muayenede elde edilen verileri yorumlayarak ve değerlendirerek problemleri
tanımlama, olası tanıları belirleme ve akılcı tetkik isteme de dahil olmak üzere eylem
planını oluşturma
2. Hasta ve hastalık sürecinin organizasyonu ve yönetimi
a. Genel tanısal işlemleri uygulama, sonuçları değerlendirme ve raporlama
b. Uzmanlık alanına özgü teknik/ girişimsel tanısal işlemleri uygulama ve/veya sonuçları
değerlendirme ve raporlama
c. Tanı koyma / tanıya ulaşma
d. Her türlü tedavi, sevk, konsültasyon, kontrol ve izlem süreçlerini planlama, uygulama,
izleme ve değerlendirme
e. Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme ve karar süreçlerine aktif katılımlarını sağlama
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3. Sağlık bakımı sürecinin organizasyonu ve yönetimi
a. Sağlık sisteminin farklı basamaklarında yürütülen klinik, poliklinik ve girişim (küçük
girişimler, cerrahi girişimler vb) süreçlerini etkili bir şekilde organize etme ve yürütme
b. Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte çalışma ve karar verme
c. Tüm hekimlik uygulamaları sürecinde hastanın, kendisinin ve sağlık çalışanları için
güvenli sağlık ortamları oluşturma ve sürdürme; tıbbi yetersizliklerin en aza indirilmesi
için gerekli önlemleri alma
4. Sağlığın korunması ve iyileştirilmesi
a. Disiplinlerarası yaklaşımla, uzmanlık alanı ile ilgili bireysel, toplumsal ve küresel sağlık
risklerinin ve tehditlerinin belirlenmesi ve bunların çevresel, kültürel, davranışsal, vs
tüm boyutları ile analiz edilmesi sürecine katılma
b. Disiplinlerarası yaklaşımla, sağlığın korunması ve iyileştirilmesine yönelik uygun
stratejilerin

belirlenmesine,

planlamaların

yapılmasına,

uygulanmasına

ve

değerlendirilmesine katılma
B. Tıbbi Bilgi ve Kanıta Dayalı Tıp
5. Bilgiye ulaşma ve yönetme
a. Bilgi teknolojilerini de kullanarak bilgiye ulaşma, değer biçme, bilgiyi bağlamına uygun
olarak kullanma, raporlama ve dosyalama
b. Bireysel ve mesleki gelişim süreçleri ile ilgili kendi kayıtlarını oluşturma, raporlama ve
dosyalama
6. Bilgilerin entegrasyonu, eleştirel düşünme ve kanıta dayalı karar verme
a. Uzmanlık alanına temel oluşturan biyomedikal ve klinik bilgileri kavrama/ anlama
i.

Sağlık ve hastalık süreçlerini (normal yapı ve işlevler, yaşam döngüsü,
patogenez, patofizyolojik ve patolojik süreçler, tanı, tedavi ve izlem süreçleri)
anlama

b. Sağlık ve hastalık süreçlerini etkileyen/ belirleyen davranışsal, sosyal ve kültürel
bilgileri anlama
i.

Sağlık ve hastalık süreçlerinin çevresel, mesleksel, toplumsal ve kültürel
belirleyicilerini anlama

ii.

Bireysel ve toplumsal sağlık durumlarını/ düzeylerini belirleme; sağlığın korunması
ve iyileştirilmesine yönelik yaklaşımları anlama ve değerlendirme.

iii. Sağlık sistemlerini, politikalarını ve yaklaşımlarını irdeleme
c. Bu bilgileri entegre ederek sağlık ve hastalık süreçlerinde karşılaşılan problemleri/
durumları çözümleme, uygun kararlar verme, eleştirel düşünme ve değerlendirme;
tüm bu süreçlerde karşılaşılan belirsizlikleri yönetme
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d. Sağlık/ hastalıkla ilgili tüm uygulamaları biyomedikal, klinik ve/veya sosyal-davranışsal
bilgiler üzerinde temellendirme, tüm sağlık hizmeti sürecini kanıta dayalı tıp ilkeleri
doğrultusunda planlama, uygulama ve değerlendirme
7. Bilimsel yöntemler, araştırma becerileri
a. Uzmanlık alanı ile ilgili literatürü takip etme, kanıtları anlama, eleştirel olarak
değerlendirme ve kendi pratiğine yansıtma
b. Uzmanlık alanı ile ilgili hastalıkların yükünü (morbitide ve mortalite) kavrama ve
değerlendirme
c. Araştırma metodolojisini ve ilkelerini anlama; sağlık alanında bir araştırmayı planlama,
uygulama, sonuçlarını değerlendirme, raporlama ve sunma
C. Profesyonel Davranış ve Değerler
8. İletişim becerileri ve hasta/ hasta yakınları ile etkin iletişim
a. Hasta hekim iletişimi sırasında hasta ve hasta yakınlarının perspektifini ön planda
tutma
b. İletişim ilkelerini gözeterek hasta ve hasta yakınları ile etkin ve etkili iletişim kurma,
hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme ve karar verme süreçlerine katma
c. Kötü haber verme gibi zor durumlarda etkili iletişim sergileme, iletişim sürecini
yönetme
d. Hastayı, sağlık hizmeti sunumu ile ilgili uygun kaynaklara yönlendirme
9. Kişilerarası ilişkiler ve ekip çalışması
a. Sağlık ekibinde yer alan diğer kişilerin duygularının farkında olma, rollerine,
düşüncelerine saygı gösterme ve etkin iletişim kurma
b. Sağlık hizmeti sunumunda ekip içinde üzerine düşen sorumlulukları üstlenme, hesap
verebilme ve ortak karar almaya açık olma
c. Katıldığı meslek gruplarında işbirliğine açık olma ve yapıcı rol üstlenme, sahip olduğu
yetenekleri ve deneyimleri grubun ortak amaçlarına katkıda bulunmak için kullanma
d. Ekip çalışmaları sırasında iletişimi engelleyecek riskleri ve çatışma alanlarını
belirleyerek etkin bir şekilde yönetme
10. Etik ve mesleki değerler, sorumluluklar
a. Yasal, etik, moral sorumluluklar ve değerler: Sağlık hizmeti ve / veya araştırma
sırasında birey haklarını, etik ve yasal ilkeleri, araştırma etiğini/ deney hayvanları
etiğini gözetme ve savunma
b. Mesleki farkındalık ve hesap verebilme: Kendi alanının ve birlikte çalıştığı diğer
alanların sınırlarını anlama, saygı gösterme ve gerektiğinde uygun alanlardan yardım
isteme; hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının haklarını ve yasal sorumluluklarını
anlama ve sağlık uygulamaları sırasında bu hakları gözetme
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c. Mesleksel uygulamalar ve / veya araştırma uygulamaları sırasında yaşanan çıkar
çatışmalarını fark etme ve etik / mesleki değerlere uygun davranma
11. İnsani, toplumsal ve kültürel değerler ve sorumluluklar
a. Doğru, dürüst ve açık davranma, sorumluluk sahibi olma, bireye saygı duyma gibi
insani değerleri gözetme ve savunma
b. Toplumsal

ve

kültürel

farklılıklara

duyarlı

davranma;

toplumsal

sorumluluk

çerçevesinde, alanı ile ilgili çeşitli sağlık etkinliklerini / projelerini planlama, yürütme ve
değerlendirme
c. Sağlık hizmeti sunumunda hasta ve toplum yararını ön planda tutma ve savunma
d. Sağlık hizmeti planlarken ve sunarken eşitsizlik yaratan durumları dikkate alma ve
gerekli düzenlemeleri yapma
12. Reflektif uygulama ve sürekli gelişim
a. Bireysel yeterliklerinin farkında olma ve bireysel gelişime açık olma
i. Kendi düşünce ve duygularının farkında olma, değerlendirme ve düzenleme
ii. Öğrenme, araştırma ve gelişime yönelik bireysel ilgisini ve merakını en uygun
düzeyde tutma ve sürdürme
b. Refleksiyon becerileri ve reflektif uygulamalar: Mesleki performansının farkında olma,
değerlendirme ve geliştirme
c. Bireysel ve mesleki yeterliklerini belirli bir düzeyde tutmak ve iyileştirmek için yaşam
boyu sürekli gelişimine yönelik planlamalar yapma, bu planları uygulama ve
değerlendirme
13. Sağlık sistemleri, yönetim ve toplum yönelimli hekimlik
a. Uluslararası, ulusal ve kurumsal sağlık sistemlerini ve politikalarını anlama ve eleştirel
değerlendirme ile sağlık uygulamaları sırasında hasta ve toplum yararını ön planda
tutma
b. Sağlık sistemlerinin ve politikalarının iyileştirilmesi ve değiştirilmesi süreçlerine aktif
olarak katılma; bu süreçte tüm kesimlere açık olma, birlikte karar alma
c. Sistem içinde oluşan tıbbi yetersizlikleri / eksiklikleri analiz etme ve yönetme; tıbbi
yetersizliklerin azaltılması yönünde gerekli düzenlemeleri yapma
d. Tüm kaynakları (insangücü, ekonomik, teknolojik) akılcı kullanma ve yönetme
e. Sağlık hizmeti verdiği birimi / kliniği / laboratuvarı yönetme
14. Eğitim ve danışmanlık
a. Öğrenme, öğretme, değerlendirme, geribildirim verme ve danışmanlık ile ilgili temel
bilgi ve becerileri kavrama ve uygulama
b. Uygun yöntem ve araçları kullanarak hasta / hasta yakınlarına ve topluma yönelik,
uzmanlık alanı ile ilgili bilgilendirme toplantıları, eğitimler vs planlama, uygulama ve
değerlendirme
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c. Uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı grupların sürekli mesleki gelişimine yönelik
eğitimler / hizmet içi eğitimler planlama, uygulama ve değerlendirme
1.D. ÇEKİRDEK GÖREV LİSTESİ
Fakültemizde uzmanlık eğitiminde, eğitimin içeriği açısından göreve dayalı eğitim yaklaşımı
benimsenmiştir. Bu yaklaşımda eğitimin içeriği, bölüm tarafından belirenen çekirdek
görevlere göre oluşturulur ve düzenlenir. Bu nedenle, kendi uzmanlık eğitim programlarını
geliştirirken bölümlerin ilk yapacağı işlerden birisi uzmanlık alanlarıyla ilgili görev gruplarını
(hizmet, araştırma, eğitim, yönetim vs) belirlemesidir. Daha sonra mezun olan ortalama bir
uzmanın yerine getirmesi gereken görevler (çekirdek görev listesi) sıralanarak, her bir görevi
yerine getirirken sergilemesi gereken yeterlikler, yeterlik standartları / ölçütleri ile birlikte
tanımlanır. Belirlenen bu görevler, yeterlikler ve standartlar mezun olan her bir öğrenciden
beklenen asgari niteliklere işaret etmektedir. Bu nedenle bölümler bu tanımlamaları yaparken
sağlık hizmetinin kalitesinin korunmasını ve sürdürülmesini güvence altına alacak şekilde
davranmalıdır.

2. EĞİTİM İÇERİĞİ, ÖĞRENİM DENEYİMLERİ ve YÖNTEMLER
Bölümün belirlediği çekirdek görevleri, tanımlanmış yeterlikler doğrultusunda yerine
getirebilecek nitelikte uzmanların yetişebilmesi için uzmanlık eğitiminin şu 3 ana kapsam
çercevesinde geliştirilmesi gerekir:
1. Hekimlik uygulamaları ve beceri
eğitimi
2. Uzmanlık eğitimine temel
oluşturan bilimler ve bilgi eğitimi
3. Profesyonel tutum ve davranışlar
ve profesyonellik eğitimi
Şekil 3’de görülen uzmanlık eğitiminin bu
üç ana boyutu, gerek eğitim içeriğinin
belirlenmesi ve düzenlenmesi, gerekse
öğrenme ve ölçme-değerlendirme yöntem
ve

tekniklerinin

seçilmesi

ve

Şekil 4. Tıp Eğitiminde İçerik ve Eğitim Alanları

yapılandırılması sürecinde göz önünde bulundurulur. Program geliştirme ve uygulama
sürecinde bu üç boyutun birbirlerini besleyecek şekilde, içi içe ve bütünlüklü olarak ele
alınması ve kuşatılması önemlidir. Bu boyutların sadece bir veya ikisi üzerinden geliştirilen ve
yürütülen eğitim, hedeflenen yeterliklerin kazanılması için yeterli olmayacaktır.
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2.A. EĞİTİMİN İÇERİĞİ ve DÜZENLENMESİ
Uzmanlık eğitimde içerik, aşağıda sıralanan üç ana alan kapsanacak şekilde belirlenir ve
entegre bir şekilde düzenlenir. Bu alanlardan birisinin zayıf olması ve / veya içeriklerin
birbirinden kopuk ele alınması, eğitim sonunda, hedeflenen tüm yeterliklere istenilen düzeyde
ulaşılamaması ile sonuçlanacaktır. Bu çerçevede, bölümlerin kendi eğitim programlarını
geliştirirken belirlemesi gereken noktalar şunlardır:
a) Hekimlik Uygulamaları ve Beceri Eğitimi
Bu başlık altında bölümler uzmanlık eğitimi süresinde öğrencinin yeterlik kazanması gereken
tüm hekimlik uygulamalarını (temel hekimlik becerileri, girişimsel beceriler, koruyucu hekimlik
becerileri vs) belirler, eğitim dönemlerine göre düzenler ve düzeylendirir.
b) Uzmanlık Alanına Temel Oluşturan Bilgiler ve Bilgiye Yönelik Eğitim
Kanıta dayalı tıbbi uygulamalar ve nitelikli sağlık hizmeti sunumu için hekimlik
uygulamalarının bilmsel araştırma ve değerlendirmelerinin sıkı süzgeçinden geçmiş bigiler
üzerinde temellenmesi gerekir. Bu bilimsel temel hekimliğin teknisyenlik boyutuna
indirgenmesini önler. Bu nedenle bölümlerin bu başlık altında kendi uzmanlık eğitimlerine
temel oluşturacak alanları ve bu alanlara yönelik eğitim içeriklerini belirlemeleri ve içeriği
eğitim dönemlerine göre düzenlemeleri gerekmektedir. Genel olarak uzmanlık eğitimin
temelleri ve içerikleri şu üç başlık altında toplanır:
a. Temel Bilimler: Uzmanlık eğitiminin dayandığı temel bilimler (genetik, anatomi,
embriyoloji, fizyoloji, biyokimya vb) ve içerikleri
b. Klinik Bilimler: Uzmanlık eğitiminde ele alınacak klinik bilimler (patoloji, klinik
farmakoloji, epidemiyoloji, klinik mikrobiyoloji/ enfeksiyon kontrolü, immünloji vb) ve
içerikleri
c. Davranış Bilimleri ve Sosyal Bilimler: Uzmanlık alanının üçüncü ana temeli (araştırma
planlama ve biyoistatistik, halk sağlığı, koruyucu hekimlik, klinik etik, klinik psikoloji,
klinik sosyoloji, antropoloji vs) ve bu kapsamda ele alınacak içerikler
c) Profesyonel Tutum ve Davranışlar ve Profesyonellik Eğitimi
Nitelikli bir uzmanlık eğitimin üçüncü ana boyutu profesyonelliktir. Profesyonelliğin boyutları
aşağıda sıralanmıştır. Bölümlerden, sıralanan bu boyutlar çercevesinde profesyonellikle ilgili
eğitim içeriklerini belirlemesi ve eğitim dönemlerine göre düzenlemesi beklenir.
Profesyonelik eğitiminin 6 boyutu şunlardır:
1. İnsani, etik ve moral değerler
2. İletişim ve disiplinlerarası çalışma
3. Mesleki boyutu: Mesleki yeterlik, farkındalık ve sürekli mesleki gelişim
4. Bireysel boyutu: Bireysel farkındalık ve sürekli bireysel gelişim
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5. Sağlık sistemleri boyutu: Sağlık sistemlerini ve politikalarını değerlendirme, insani ve
toplumsal faydayı gözetme, kaynakları rasyonel kullanma
6. Toplumsal boyutu: Toplumsal ve kültürel farklılıklara duyarlılık, toplumsal sorumluluk
2.B. ÖĞRENİM YÖNTEM ve TEKNİKLERİ
Uzmanlık eğitiminde amaç bilgi, hekimlik uygulamaları ve profesyonel tutum ve davranışlarda
yeterlik kazanmaktır. Bu nedenle bu alanlara yönelik öğrenme etkinliklerinin uygun seçimleri,
birbirlerini destekleyecek şekilde iç içe ve bütünlüklü olarak düzenlenmeleri ve yürütülmeleri
önerilmektedir.
Uzmanlık Eğitiminde Kullanılabilecek Öğrenme Etkinlikleri ve Yöntemleri
Bölümlerin eğitimler sırasında kullanılabileceği yöntem ve teknikler şunlardır:
a) Teorik ders ve seminer: Uzmanlık alanı ile ilgili bilgilere (temel, klinik, sosyal ve davranışsal
bilim bilgileri) yönelik eğitimde kullanılır. Bu derslerin bilginin üst seviyelerine (bilgiyi
uygulama, olgu çözümlemesi, değerlendirme) odaklanılarak planlanması ve yürütülmesi
gerekir. Burada amaç bilgilerin entegre bir şekilde derinlemesine kavranılmasını ve problem
çözme, karar verme, planlama, izleme ve değerlendirme gibi bilişsel ve metabilişsel
stratejileri geliştirmektir.

Öğrenim yöntem ve teknikleri: İnteraktif sunum, probleme dayalı öğrenme, ekip
çalışmasına dayalı öğrenme etkinlikleri, olguya dayalı küçük grup tartışmaları, örnek
olay çözümlemeleri vb kullanılabilir.
Sunum / Amfi Dersi:
İnteraktif sunum: Konuyla ilgili yaklaşımların, temel kavramların ve ilkelerin aktarıldığı
kısa eğitici sunumlarının, grup tartışmaları, alıştırmalar, olgu çözümlemeleri,
oyunlaştırmalar vb gibi interaktif etkinlikler ile zenginleştirildiği 1-3 saatlik oturumlardır.
Bu oturumlarda öğrenim hedefleri, bilme ve kavrama gibi daha alt bilgi düzeyleri
yerine uygulama, analiz, değerlendirme gibi daha üst düzeylerde belirlenir ve
öğrenme etkinlikleri, üst düzey hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilir.

Gruplarla Yürütülen İnteraktif Eğitim Etkinlikleri:
Probleme-dayalı öğrenme (PDÖ): Eğitim yönlendiricisinin rehberliğinde, 6-8 kişilik
öğrenci gruplarıyla yürütülen (birlikte öğrenme) interaktif öğrenme etkinlikleridir.
Biyomedikal, klinik ve sosyal-davranışsal bilgilerin gerçekçi olgular üzerinden ele
alındığı (bağlamsal öğrenme) PDÖ oturumlarında hedef, üst düzey bilgi ve becerilerin
kazanılması ve entegrasyonudur. Bu modelde genel olarak amaç, bilgide derinleşme,
bilişsel ve metabilşsel becerilerde yetkinleşmedir. Bununla aynı zamanda, kendi
öğrenme süreçlerini bağımsız olarak düzenleyebilen ve yürütebilen öğrenenler
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yetişmesi amaçlanır. Karmaşık ve gerçekçi problemlerle başlayan ve bu problemler
doğrultusunda yürütülen oturumlarda, her biri net olarak tanımlanmış ve sıralanmış
adımlardan oluşan sistematik problem çözme/ öğrenme stratejileri kullanılır.

Ekip çalışmasına dayalı (team-based)

öğrenme: Büyük gruplarla, 1-2 eğiticinin

yönlendirmesi ile yürütülen, 2-3 saatlik interaktif eğitim oturumlarıdır. Bireysel hazırlık,
hazır bulunuşluluk ve uygulamaya yönelik etkinlikler olmak üzere 3 ana bölümden
oluşur. Oturumun amaç ve hedefleri 2-3 gün önce öğrencilerle paylaşılarak,
öğrencilerin oturumlara, çalışarak, hazırlıklı gelmeleri beklenir. Hazır bulunuşluluk
aşaması olarak tanımlanan oturumların ilk 20-30 dakikalık bölümünde “Bireysel Hazır

Bulunuşluk Testi (IRAT)” ve “Grup (6-7 kişilik) Hazır Bulunuşluk Testi (GIRAT)” ile
öğrencilerin bilgileri değerlendirilir ve varsa eksiklikleri tamamlanarak tüm sınıf, bir
sonraki aşamaya (uygulama aşamasına) hazır hale getirilir. Oturumun ikinci
aşamasında, önce 6-7 kişilik küçük gruplarla, daha sonra tüm gruplarla uygulamaya
yönelik interaktif öğrenme etkinlikleri gerçekleştirilir. Bu aşamada daha karmaşık,
gerçekçi problemler kullanılır.
b) Laboratuar Uygulamaları, beceri laboratuvarları, simulasyon merkezleri: Laboratuar
uygulamaları, teorik derslerde işlenen bilgilerin pekiştirildiği ve bu bilgilere yönelik
uygulamaların / deneylerin yapıldığı öğrenme etkinlikleridir. Beceri laboratuvarlarında ise
modeller

ve

simüle

hastalarla

öğrencilerin

hekimlik

becerilerini

kazanmasına

ve

geliştirmesine yönelik öğrenme etkinlikleri yapılır.
c) Bağımsız öğrenme/hazırlık: Öğrencilerin kendi kendilerine yaptıkları bireysel öğrenme
etkinliklerini ve hazırlıklarını kapsar. Bu etkinlikler için öğrencilerinin iş yükü ve çalışma
saatlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması, programda bunun için yeterince zaman
ayrılması önemlidir.
d) Disiplinlerarası öğrenim etkinlikleri: İlgili disiplinlerin eğiticileri ve öğrencileri ile birlikte
yapılan ortak etkinliklerdir (seminer, panel, olgu tartışması, toplantılar, konseyler vs). Davetli
konuşmacılar, eğiticiler ve / veya öğrenciler tarafından planlanır ve yürütülür.

Öğrenim yöntem ve teknikleri: İnteraktif sunum, seminer, panel, konferans, olgu
sunumu (mültidisipliner olgular) ve tartışması, kongrelerde odaklı / temalı çalıştaylar.
e) Makale saatleri: Eğiticilerin ve öğrencilerin katılımıyla makale sunumları ve tartışmaları
yapılır. Bu oturumlarda amaç, hem alanla ilgili kanıtlara ulaşmak ve tartışmak hem de
araştırma planlama, istatistiksel analiz ve makale / rapor yazmaya yönelik bilgi ve becerileri
geliştirmektir. Makale saatlerine 3-4 ayda bir uzman (Biyoistatistik uzmanı, Epidemiyolog vs)
davet edilerek, seçilen 2-3 makale üzerinden araştırma becerilerine yönelik odak tartışmalar
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(araştırma tasarımı, istatistik, klinik ve deneysel çalışmalarda etik sorunlar, raporlama, makale
değerlendirme / hakemlik vs) yapılabilir.
f) E-öğrenme: Çeşitli alanlarda, farklı amaçlarla hazırlanmış çok sayıda eğitim seti
bulunmaktadır. Bu setler formal öğrenme etkinliklerinin içinde ve / veya öğrenenlerin bireysel
çalışmaları sırasında, daha çok yardımcı eğitim materyalleri olarak kullanılmaktadır.
g) Refleksiyon oturumları: Refleksiyon oturumları, grup veya bireysel olarak yapılabilir.
Uzmanlık öğrencileri ve en az bir eğiticinin katılımıyla gerçekleşir. Bu oturumlarda amaç o
hafta içinde bölümde (poliklinik, servis, acil, girişim odaları, ameliyathane vb) yaşanan klinik
deneyimlerin

ve

öğrencilerin

sergiledikleri

performansların

geriye

dönük

olarak

değerlendirilmesidir (reflection on). Bununla, bir taraftan öğrencilerin reflektif becerilerinde
yeterlik kazanlıırken, aynı zamanda yapılan bölümde verilen hizmetin niteliği de artacaktır.
İhtiyaca ve bölümün iş yüküne göre haftada 1-2 saatlik, 1 veya 2 oturum halinde yürütülebilir.
Bu oturumlar, 2-3 ayda bir, arşivlerden seçilmiş hasta dosyaları kullanılarak da yürütülebilir.

Refleksiyon oturumları için bir öğrenim stratejisi önerisi: “Yedi Adımda Refleksiyon”
Aşağıda refleksiyon oturumları için “Yedi Adımda Refleksiyon” adıyla yeni bir öğrenim
stratejisi önerilmiştir. Bu öneride, oturum öncesinde öğrencinin veya grubun getirdiği
olgular bir ön değerlendirmeden geçirilir ve tartışılacak olgular seçilir. Oturum sırası ile,
aşağıda sıralanan adımlarla yürütülür:
i.

Olgunun kısa sunumu: Poliklinik, servis, acil, girişim odasında bakılan olgular
öğrenci tarafından kısaca özetlenir (Olgu bana nasıl geldi? Nasıl karşılaştım?)

ii. Öğrenci

refleksiyonu-1:

Öğrenci

yaşadığı

klinik

deneyimi

özetler,

neler

düşündüğünü, neleri düşünerek nasıl bir plan yaptığını ve neleri uygulamaya
koyduğunu gerekçeleri ile birlikte aktarır (yüksek sesle düşündüklerini ifade etme)
ve bu süreçte kendi performansını reflekte eder. Bu adımda aynı zamanda,
öğrencinin klinik performansı sırasında dayandığı bilgi temeli ortaya çıkarılmış olur.
iii. Öğrenci refleksiyonu-2: Öğrenci, gruba olgu ile ilgili çözümünü aradığı
problemlerini, cevabını aradığı soruları yöneltir.
iv. Grup refleksiyonu: Grup üyeleri öğrenenin yaşadığı klinik deneyimi ve bu
deneyimde sergilediği performansı reflekte eder ve varsa olgu ile ilgili kendi
sorularını yöneltir.
v. Ön tartışma:
o

Grubun çözümlemeleri: Grubun sunulan olgu ve belirlenen problemle ilgili
açıklamaları, çözüm önerileri tartışılır (Ne düşünüyoruz, neden böyle
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düşünüyoruz?). Burada grup, mevcut bilgilerini kullanarak olgu üzerinden
bilgiye yönelik ön tartışmayı gerçekleştirir.
o

Eğiticinin soruları: Grubun yaptığı ön tartışma sırasında eğitici, yönlendirici,
açıcı, yanlışını bulmaya, önemli bir noktanın altını çizmeye yönelik veya
kavram ve ilkeyi başka bir bağlama taşımaya yönelik (eğer..?) çeşitli sorular
yöneltir. Eğitici bu süreçte bilgi vermekten, açıklamalardan mümkün olduğu
kadar kaçınır.

vi. Öğrenmeyi / gelişimi planlama (Neler yapmalıyız?): Grup hep beraber, tartışılan
olgular üzerinden, bu olgulara daha iyi cevaplar bulma, daha nitelikli hizmet
sunma ve kanıta dayalı karar verme konusunda neler yapmalıyız, neler
öğrenmeliyiz, hangi yeterlikleri geliştirmeliyiz sorularına karar verir ve gelişim
süreçleriyle ilgili bir eylem planı hazırlar. Bu süreçte eğitici, öğrencilere ihtiyaç
duydukları yönlendirmeyi sağlar.
vii. Bağımsız öğrenme ve gelişim: Hazırlanan gelişim planı doğrultusunda öğrenciler,
bireysel veya grup olarak kendi bağımsız öğrenme süreçlerini yaşar ve
değerlendirirler. Bu süreçte gerektiğinde eğiticilerden yardım alırlar.
h) Yapılandırılmış odaklı hasta viziti/hastabaşı eğitimi: Serviste yatan hastalarla, onay
alınarak, hasta başında yapılan öğrenme etkinlikleridir. Hasta viziti ve vizit sonrası
değerlendirme olmak üzere 2 bölümden oluşur. Hastanın kliniği ile ilgili detaylı tartışmanın
vizit sonrasında ayrı bir yerde yapılması önemlidir. Bu etkinlikler, 2-3 uzmanlık öğrencisinin ve
bir eğiticinin katıldığı odaklı (her biri “tanısal süreçler ve sonuçların yorumlanması”,
“patofizyolojik süreçler ve tanı-ayrıcı tanı”, “tedavi planı oluşturma”, “hasta ve hasta yakını
eğitimi”, “izlem planı oluşturma ve uygulama”, “kontrol planı oluşturma ve taburcu etme” vs
gibi belirli 1-2 yeterliğe odaklanmış) yapılandırılmış hastabaşı öğrenme etkinlikleridir.
Eğiticinin ele alınacak temayı ve yeterlikleri, bunlara uygun hastaları ve oturum sırasında
yöneltilecek soruları önceden hazırlamaları, öğrencilerin ise tartışılacak tema ile ilgili hazırlıklı
gelmeleri gerekir.
i) Kritik durum tartışmaları: Bölümde karşılaşılan gerçek olgular, öğrenenlerin kendi
deneyimledikleri kritik durumlar veya dışardan örnekler üzerinden “etik”, “iletişim / zor
durumlarda iletişim”, “profesyonel ve profesyonel olmayan davranışlar”, “tıbbi yetersizlik /
eksiklik”, “kanıta dayalı tıp” vb gibi profesyonelliğe yönelik tartışmaların yapıldığı eğitim
etkinlikleridir.
Bu etkinliklerle, uzmanlık öğrencilerinin temel eğitim kurslarında edindiği bilgileri uygulama
olanağı bulması ve klinikte karşılaştığı olgular üzerinden profesyonellikle ilgili yeterliklerde
gelişmesi amaçlanır. Bu oturumlarda, öğrencilerin performansları hazırlanan değerlendirme
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formu1 ile değerlendirilerek, sonuçlar Modifiye Asistan Karnesine (ModAK) veya Asistan
Gelişim Dosyası (AGD)’na işlenir. Bu konularda her bir öğrenci için bir yılda en az 3-4
değerlendirme yapılması önerilir.

Öğrenme yöntem ve teknikleri: İnteraktif sunum, küçük grup tartışması, medya
haberleri üzerinden grup tartışmaları, yapılandırılmış olgu tartışması, çalıştaylar, olgu
sunumu, karmaşık/ ikilemli olgu örnekleri (case vignettes), filmler veya filmlerden
bölümler, simule hasta, etik komiteler.
Profesyonel Davranış ve Değerlere Yönelik Refleksiyon Oturumları İçin Bir Model
Önerisi: Altı adımda “Farklı Bağlamlar, Farklı Anlamlar, Farklı Yollar” yaklaşımı:
Bu yaklaşımda, uzmanlık öğrencisinin klinik ortamlarda yaşadığı profesyonel
değerlere yönelik ikilemler, sistematik olarak, aşağıda sıralanan yedi adım
doğrultusunda değerlendirilir:
1. Adım - Olgu sunumu: Bu adımda uzmanlık öğrencisi karşı karşıya olduğu durumu
kısaca anlatır, durumla ilgili elindeki tüm verileri (klinik, bireysel, toplumsal,
kültürel) aktarır.
2. Adım - Bireysel refleksiyon: İkinci adımda karşılaştığı durumla ilgili neler
düşündüğü, neler hissettiğini ve neler yaptığını anlatır. Daha sonra yaşadığı
sorunu / sorunları, ikilemleri, belirsizlikleri sıralar ve bunlarla ilgili olabilecek temel
profesyonel ilkeleri / değerleri belirler (Örnek zararı en aza indirme mi yoksa hasta
otonomisine saygı mı?).
3. Adım - Grup refleksiyonu: “Farklı bağlamlar, farklı değerler, farklı anlamlar”
Bu adımda grup hep birlikte, hasta ve hasta yakınının, hekimin, sağlık kurumunun,
toplumun vb perspektifinden ikilemli durumu anlamaya çalışır. Olguda geçerli
olabilecek, diğer profesyonel ilke ve değerleri belirler ve bu değerleri kendi
aralarında önceliklendirmeye çalışır (çok yönlü, çok perspektifli anlama çabası)
4. Adım - Grup tartışması (Çözümleme): Dördüncü adımda grup ilk olarak olguda
geçerli olan ikileme / belirsizliğe yönelik hipotezini oluşturur veya cevabını aradığı
ana soruyu formüle eder. Dah sonra, oluşturulan hipotezi / soruyu, dördüncü
adımda belirlenen profesyonel ilke ve değerler açısından analiz eder ve
değerlendirir.
5. Adım - Grup tartışması (Farklı yollar, farklı çözümler): Grup bu adımda, ikilemin /
belirsizliğin çözümüne yönelik farklı arayışlar içine girer, ikilemi aşacak / azaltacak
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Bu amaçla eğitim kurullarınca hazırlanan CbD benzeri değerlendirme formu kullanılır.
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alternatifler oluşturmaya çalışır. Ortaya çıkan alternatifleri çeşitli açılardan
değerlendirir.
6. Adım - Gelişim sürecinin planlanması: Uzmanlık öğrencileri son adımda grup
tartışması sonrasında aşılamayan / devam eden ikilemleri sıralar. Bu ikilemler /
belirsizlikler için varsa eksik verileri araştırır, yeni bilgilere ulaşır. Bu yönde ileri
gelişime yönelik kendi planlarını yapar.
j) Yapılandırılmış olgu tartışması: İçinde belirsizlikleri ve soru işaretlerini içeren çok boyutlu
karmaşık olguların tartışıldığı öğrenme etkinlikleridir. “Ön tartışma ve planlama (Yap OTÖnTP)” ve “grup tartışması (Yap OT-GT)” olmak üzere iki oturum halinde yürütülür. Bir saat
süren ÖnTP oturumunda öğrenci, klinkte karşılaştığı ve zihninde soru işaretleri oluşturan
karmaşık, çok boyutlu bir olguyu sunar, ön değerlendirmesini yapar ve eğiticinin de desteği
ile olgunun çözümü için öğrenmesi / araştırması gereken noktaları belirler. Sonrasında bunlar
üzerinde gerekli araştırmayı ve hazırlığı yapar. Grup tartışmasının yapıldığı ve 1-2 saat süren
2. oturumda (GT) ise, olguyu bu kez çözüm önerileri ile birlikte sunarak diğer öğrencilerin ve
eğiticilerin değerlendirmelerini alır. Eğitici, öğrencinin performansını hazırlanmış olan
değerlendirme formunu (CbD sırasında kullanılan formlar için bkz Ek 1) kullanarak
değerlendirir, bu formda kısaca yazılı görüşlerini belirtir. Öğrenci ise bu süreçle ilgili kendi
bireysel kısa geribildirim raporunu hazırlar. Her iki rapor ModAK’ne veya AGD’na eklenir. Bu
etkinliğin ve değerlendirmenin her bir öğrenci için yılda 3-4 tane yapılması önerilir.
k) İşbaşında yapılandırılmış öğrenim / iş başında gözlem ve değerlendirme: Fakültemiz eğitim
kurullarınca, belirlenen yeterlik alanları üzerinden, iş başında gözlem ve değerlendirme (MiniCEX, DOPS, P-MEX, PBA vb) sırasında kullanılmak üzere çeşitli değerlendirme formları
hazırlanmıştır (bu formlar için bkz Ek 2-4). Eğitici öğrenciyi gerçek klinik deneyimler (poliklinik,
servis, acil, girişim odası veya ameliyathanede vb.) sırasında gözler (yapılandırılmış gözlem)
ve sonrasında, doldurduğu değerlendirme formu ile, öğrenciye geribildirimde bulunur. Bu
etkinlikler için programda ayda en az 1-3 saatlik, iki oturum ayrılır. Bu oturumlarda her bir
öğrencinin, “çekirdek olgular listesi”nden seçilmiş (dengeli bir şekilde dağılacak şekilde) farklı
olgular üzerinden çeşitli klinik ortamlardaki performansları gözlenir ve değerlendirilir. Gözlem
ve geribildirim sonrasında eğitici değerlendirme formuna kısa bir yazılı değerlendirme de
ekler. Öğrenci de bu süreçle ilgili kendi bireysel kısa geribildirim raporunu hazırlar ve her iki
rapor ModAK veya AGD’na eklenir. Her yıl her bir öğrenci için her bir değerlendirmenin (MiniCEX, DOPS, P-MEX, PBA) 6-8 kez yapılması önerilir.

İş başında öğrenim için bir öğrenim stratejisi önerisi: “Beş Adımda İş Başında Gözlem
ve Değerlendirme”
İş başında gözlem ve değerlendirme için önerilen bu model, kendi içinde modifiye
edilerek, “Yapılandırılmış odaklı hasta başı eğitimi” ve “İş başında yapılandırılmış
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öğrenim etkinlikleri”nde kullanılabilir. Beş adım halinde yürütülen bu modelde adımlar
sırası ile aşağıdaki gibidir:
1. Ön Hazırlık:
o

Öğrenci: Uzmanlık öğrencisi klinik deneyim öncesinde, yaşayacağı klinik
deneyim ile ilgili temel ve klinik bilgileri (anatomi, patoloji, genetik, fizyoloji vs)
çalışır.

o

Eğitici: Klinik deneyimi / eğitim ortamını hazırlar, planlamalarını yapar.
Oturumla ilgili hedefleri belirler ve oturum sırasında yönetilecek soruları
hazırlar.

2. Deneyim: İş başında, uzmanlık öğrencisinin seviyesine göre yardımla yaptığı veya
gözlem altında tek başına yaptığı gerçek klinik deneyimlerdir. Bu deneyim
sırasında eğitici, elindeki değerlendirme formu (Mini-CEX, DOPS, PBA vb.
sırasında kullanılan değerlendirme formları) ile, öğrenenin performansını gözler ve
değerlendirir.
3. Refleksiyon:

Önce

uzmanlık

öğrencisinden

kendi

performansı

ile

ilgili

refleksiyonda bulunması istenir. Sonra doldurulan değerlendirme formu ile eğitici
refleksiyonda bulunur. Bu değerlendirme sırasında öğrencinin, klinik deneyimi
sırasında kullandığı, uygulamasını dayandırdığı/ temellendirdiği bilgiler de tartışılır.
4. Gelişimi planlama:
o

Öğrenci:

Önce

uzmanlık

öğrencisine

gelişimini

artırmak

için

neler

yapılabileceği sorulur ve kendi gelişimini planlaması istenir. Daha sonra eğitici,
öğrencinin hazırladığı taslak plan üzerinden giderek, öğrencinin hazırladığı
eylem planını geliştirmesi sağlar.
o

Eğitici: Eğitici planladığı ve uyguladığı bu öğrenim etkinliği üzerinden kendi
eğiticilik performansını değerlendirerek, bir sonraki uygulama için planlamalar
yapar.

5. Gelişimin değerlendirilmesi: Uzmanlık öğrencisi ve eğitici (eğitim danışmanı) belirli
aralıklarla (2-3 ayda bir) bir araya gelerek, yapılan gelişim / eylem planları
sonrasında öğrencinin yaşadığı süreci ve çıktıları, nedenleri ile birlikte,
değerlendirir. Hedeflenen nokta ile ulaşılan nokta değerlendirilerek, ulaşılan nokta
beklentileri karşılamıyorsa bu durum, nedenleri ile birlikte analiz edilir. Gerekirse
ek planlamalar yapılır.
l) Morbitide ve mortalite toplantısı: Bölümlerin ihtiyacına göre düzenlenen bu toplantılar bölüm
içi toplantılar şeklinde yapılabileceği gibi, ilgili bölümlerin katılımıyla displinlerarası toplantılar
olarak da düzenlenebilmektedir.
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m) Projeye-dayalı öğrenme - bireysel ve grup projeleri: Öğrenenlerin katılabileceği projelere
örnek olarak şunlar verilebilir: Öğrenme ve araştırmaya yönelik projeler, toplum eğitimi ile ilgili
projeler,

koruyucu

hekimlik

ile

ilgili

projeler,

hasta

güvenliğine

yönelik

projeler,

organizasyonel / yönetimsel projeler, iş ortamının / klinik ortamın analizine, iyileştirilmesine
yönelik değerlendirme projeleri
n) Bilimsel kongrelerde eğitim amaçlı etkinlikler: Uzmanlık dallarının gerçekleştirdiği bilimsel
kongrelerde eğitim amaçlı sunumlar, çalıştaylar, odak kurslar planlanabilir.
o) Gelişim dosyasına dayalı öğrenme ve uzmanlık öğrencisi – eğitim danışmanı buluşması:
Uzmanlık öğrencisinin mesleki ve bireysel gelişimini, öğrenci ile birlikte planlamak, izlemek
ve değerlendirmek amacıyla kullanılan öğrenme ve değerlendirme yöntemidir. Özellikle
profesyonellikle ilgili yeterlikler için tercih edilebilir. Bu süreçte uzmanlık öğrencisinin bir
eğitim danışmanının olması ve öğrenciyle danışmanının 3-4 ayda bir buluşması önemlidir. Bu
buluşmalarda öğrencinin önceki gelişim planları incelenir, o anki durumu değerlendirilir ve
ileriye yönelik yeni gelişim planları hazırlanır. Modifiye Asistan Karnesi ve / veya Asistan
Gelişim Dosyası üzerinden yapılan değerlendirme sonuçları ve gelişim planları 6 ayda bir
raporlaştırılarak, raporun bir örneği Mezuniyet Sonrası Koordinatörler Kuruluna gönderilir.
Öğrenim Etkinliklerinin ve Yöntemlerinin Belirlenmesi
Bölümler, aşağıda verilen eşleştirme tablosunu ve bu tablo kullanılarak eğitim kurullarında
oluşturulan önerileri kullanarak her bir yeterlik için tercih ettiği öğrenim yöntem ve etkinliklerini
belirler. Eğitim kurularında yapılan aşağıdaki eşleştirme, bölümlere kendi yöntemlerini
belirlemek ve bunlar doğrultusnda eğitim süreçlerini planlamak ve izlemek için bir çerçeve
sunar (Tablo 1). Bölümlerin blok programlarını geliştirirken, aylık takvimlerini hazırlarken bu
çerceveyi göz önünde bulundurmaları gerekir.
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Tablo 1. Eğitim Çıktıları ve Öğrenim Deneyimleri Eşleştirme Tablosu (Matrisi)

2
2
1
2
2
2

2
2
2
3

3
2
2
2
2

2

2
3

3

3

2

2

2

2
2

3
3
3
3
3
3

2
3

3
3

3

2

3
2

3

3

3

3

3
3
3
3
2
3
3

Gelişm dosyası uygulamsı ve
eğitim danışmanlığı

3

3

Uzm. öğrencisi temel eğitim kursları

3

3
2

3
3

Projeye-dayalı öğrenim etkinlikleri

3

2

2
2

3
3

Rol model

3

2

İşbaşında yapılandırılmış öğrenim

2

3

2
3
2
2

Yapılandırılmış odaklı hasta viziti/
Hastabaşı eğitimi

3

2
2

Kritik durum tartışmaları

2
3

3
3

Refleksiyon oturumları

2
3

3
3

E-Öğrenme

3

Beceri laboratuarı / Simulasyon
merkezi, Simule hasta

3

Yapılandırılmış vaka tartışması

Kongrelerde eğitim amaçlı
etkinlikler
2
2
2

PBL, TBL, Klinik tutoryaller

Morbitide ve mortalite toplantısı ,
makale saati
1
2
2

Bağımsız öğrenem / Bireysel
hazırlık
2

2
2
2

Teorik ders / Seminer

EĞİTİM ÇIKTILARI / YETERLİKLER

Disiplinerarası öğrenim etkinlikleri,
toplantılar, konseyler

ÖĞRENİM DENEYİMLERİ ve YÖNTEMLER

A. Hekimlik Uygulamaları: Nitelikli Hasta Bakımı ve Toplum
Yönelimli Sağlık Hizmeti Sunma
1. Temel klinik beceriler
2. Hasta ve hastalık sürecinin organizasyonu ve yönetimi
3. Sağlık bakımı sürecinin organizasyonu ve yönetimi
4. Sağlığın korunması ve iyileştirilmesi
B. Tıbbi Bilgi ve Kanıta Dayalı Tıp
5. Bilgiye ulaşma ve yönetme
6. Bilgilerin entegrasyonu, eleştirel düşünme ve kanıta dayalı
karar verme
7. Bilimsel yöntemler, araştırma becerileri
C. Profesyonel Davranış ve Değerler
8. İletişim becerileri ve hasta/ hasta yakını ile etkin iletişim
9. Kişilerarası ilişkiler ve ekip çalışması
10. Etik ve mesleki değerler, sorumluluklar
11. İnsani, toplumsal ve kültürel değerler ve sorumluluklar
12. Reflektif uygulama ve sürekli gelişim
13. Sağlık sistemleri, yönetim ve toplum yönelimli hekimlik
14. Eğitim ve danışmanlık

1
2
2
2

2
2

3

2
2
2

2
3
2
3
3

2
2

3

2

3
2
2
2

2

2

2
3

3
3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
2

3

3
3
3
3
3
2

3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
2

3
2

3
3
3
3
3
3
3

Uygunluk derecesi: 1: orta, 2: iyi 3: çok iyi
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3. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ölçme-değerlendirmede (ÖD) iki nokta çok önemlidir. Birinci nokta, eğitim çıktıları, öğrenim
yöntemleri ve ÖD yöntemleri arasında bir uygunluk arayışı / çabası içinde olmaktır. Bu
nedenle uzmanlık eğitiminin odağında, öğrenmede olduğu gibi değerlendirmede de iş
başında değerlendirme yöntemleri olmalıdır. İkinci nokta ÖD ile ilgili yaklaşımda; bir iki ÖD
yöntemine odaklanmak yerine, bu işi kendi içinde bütünlük oluşturacak şekilde bir sistem gibi
ele almak ve geliştirmek şeklinde olmalıdır. Bu noktalardan hareketle MÜTF uzmanlık
eğitiminde, diğer boyutlarında olduğu gibi ÖD boyutunun odağında da “MESLEKİ ve
BİREYSEL GELİŞİM” vardır.
3.A. ÖLÇME-DEĞERLENDİRMENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Fakültemiz eğitim kurullarında, uzmanlık eğitiminde değerlendirmeye yönelik aşağıda
sıralanan iki amaç belirlenmiştir. Bölümlerin kendi hedefleri doğrultusunda bu amaçlara
diğerlerini de eklemesi münkündür. Ancak tüm bölümlerin değerlendirmeyi, aşağıda sıralanan
iki amaçı da kapsayacak şekilde planlaması ve uygulaması çok önemlidir.
1. Karar vermeye yönelik değerlendirme: Uzmanlık öğrencisinin belirlenen eğitim
düzeyleri arasında bir üst düzeye geçişine ve mezuniyetine karar vermek amacıyla
yapılan değerlendirmelerdir.
2. Gelişim sürecine yönelik değerlendirme: Bu değerlendirme, belirlenen yeterlikler
doğrultusunda

uzmanlık

öğrencisinin

mesleki

ve

bireysel

gelişimi

izlemek,

değerlendirmek ve planlamak amacıyla yapılır. İş başında ÖD yöntemlerinin
kullanılacağı bu süreçte amaç, öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirip
(assessment of learning) bir üst düzeye geçişe karar vermekten çok, öğrenenin
gelişimini izlemek ve planlamak için değerlendirmedir (assessment for learning and
development). İş başında değerlendirme daha çok gelişimi izlemeye yönelik
kullanılmakla birlikte, bu süreçte toplanan veriler daha sonra niteliksel veriler olarak
karar vermeye yönelik de kullanılabilir.
3.B. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ALANLARI ve YÖNTEMLERİ
Uzmanlık Eğitiminde Değerlendirme Alanları ve Kullanılabilecek Ölçme-Değerlendirme
Yöntemleri
Yukarıda sıralanan eğitim çıktıları ve yeterlikler doğrultusunda geliştirilmesi gereken ÖD
sisteminde, değerlenmedirmenin 3 temel alanı aşağıda sıralanmıştır. Ayrıca her bir alanı
değerlendirmek için kullanılabilecek ÖD yöntemleri belirtilmiştir.
a. Hekimlik uygulmalarına yönelik değerlendirme: temel klinik beceriler, teknik/ girişimsel
beceriler vb
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ÖD yöntem ve araçları: Mini-CEX, P-MEX, DOPS, PBA, OSCE (İş başında
değerlendirme formları için Bkz 1-6)
b. Bilgiye yönelik değerlendirme: Bilgiye yönelik değerlendirmenin, olgu çözümleme,
problem çözme, klinik karar verme ve klinik değerlendirme gibi üst düzey bilgiler
üzerinden yapılması önerilir. Bu nedenle sınavlarda daha çok olguya dayalı sorular
sorulur.

ÖD yöntem ve araçları: Olguya dayalı çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü
sınavlar, yazılı sınavlar, CbD (Yazılı ve sözlü soru hazırlama formları için Bkz 7-11)
c. Profesyonel tutum ve davranışların değerlendirilmesi: Bu değerlendirme daha çok iş
başında ÖD yöntemleri (P-MEX, Mini-PAT/ MSF, Global Rating) kullanılarak yapılır.
Yine hekimlik uygulamalarını değerlendirmek için kullnılan Mini-CEX, DOPS, PBA gibi
araçlarda, değerlendirme boyutlarından birisi de profesyonelliktir.
Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin Belirlenmesi
Bölümler aşağıda verilen iki eşleştirme tablosunu kullanarak her bir yeterlik için ÖD yöntem
ve araçlarını belirler. İlk tablo ÖD ile ilgili genel bir çerceve sunar. İkinci tablo ise yazılı ve
sözlü sınavların içeriği belirlemek amacıyla kullanılır. İlk tablo kullanılarak Fakültemiz eğitim
kurulları tarafından örnek bir eşleştirme yapılmıştır (Tablo 2). Bölümlerin kendi değerlendirme
süreçlerini planlarken, blok programlarını geliştirirken ve sınavları hazırlarken bu çerceve
dahilinde hareket etmesi, değerlendirmede belirli bir standardizasyon düzeyini yakalamak
için önemlidir. Sınavlarda sorulacak içeriğin ve kullanılacak soru sayılarının belirlenmesi için
ikinci tablonun kullanılması önerilmektedir (Tablo 3). Bu şekilde yapılan sınavın geçerliliği ve
güvenirliği artacaktır.
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Tablo 2. Eğitim Çıktıları ve Değerlendirme Deneyimleri Eşleştirme Tablosu (Matrisi)

EĞİTİM ÇIKTILARI

DEĞERLENDİRME ALANLARI
BİLGİ
1. düzey
2. düzey
3. düzey

A. Hekimlik Uygulamaları: Nitelikli Hasta Bakımı ve Toplum Yönelimli
Sağlık Hizmeti Sunma
1. Temel klinik beceriler

ÇSS

2. Hasta ve hastalık sürecinin organizasyonu ve yönetimi

ÇSS

3. Sağlık bakımı sürecinin organizasyonu ve yönetimi
4. Sağlığın korunması ve iyileştirilmesi

ÇSS

B. Tıbbi Bilgi ve Kanıta Dayalı Tıp
5. Bilgiye ulaşma ve yönetme
6. Bilgilerin entegrasyonu, eleştirel düşünme ve kanıta dayalı karar verme

ÇSS

7. Bilimsel yöntemler, araştırma becerileri

ÇSS

HEKİMLİK UYGULAMALARI
Temel klinik Teknik /
beceriler
girişimsel b.

ÇSS-olgu
YSS-olgu
ÇSS-olgu
YSS-olgu
CbD

ÇSS-olgu
YSS-olgu
ÇSS-olgu
YSS-olgu
CbD

OSCE, SH
MiniCEX
MiniCEX
GD

ÇSS-olgu
YSS-olgu

ÇSS-olgu
YSS-olgu

MiniCEX
GD

ÇSS-olgu
YSS-olgu

ÇSS-olgu
YSS-olgu

ÇSS-olgu
YSS-olgu
CbD
ÇSS-olgu
YSS-olgu
CbD
ÇSS-olgu
YSS-olgu
CbD

ÇSS-olgu
YSS-olgu
CbD
ÇSS-olgu MiniCEX
YSS-olgu
CbD
ÇSS-olgu
YSS-olgu
CbD, PDD

PROFESYONEL
TUTUM ve
DAVRANIŞLAR

YSS-olgu
OSPE, SH
GD, DOPS,
PBA, ModAK
DOPS, PBA
GD

YSS-olgu
P-MEX, MSF,
MiniPAT, HÖ
AGD
YSS-olgu
P-MEX, MiniPAT
Kİ, AGD
YSS-olgu

ModAK

MiniPAT
AGD

DOPS, PBA

YSS-olgu
MiniPAT
AGD
GD
AGD
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C. Profesyonel Davranış ve Değerler
8. İletişim becerileri ve hasta/ hasta yakını ile etkin iletişim
9. Kişilerarası ilişkiler ve ekip çalışması
10. Etik ve mesleki değerler, sorumluluklar

ÇSS

11. İnsani, toplumsal ve kültürel değerler ve sorumluluklar

ÇSS

12. Reflektif uygulama ve sürekli gelişim
13. Sağlık sistemleri, yönetim ve toplum yönelimli hekimlik

ÇSS

14. Eğitim ve danışmanlık

ÇSS-olgu
YSS-olgu

ÇSS-olgu
YSS-olgu

ÇSS-olgu
YSS-olgu

ÇSS-olgu
YSS-olgu

ÇSS-olgu
YSS-olgu
CbD
ÇSS-olgu
YSS-olgu
CbD
ÇSS-olgu
YSS-olgu
CbD
ÇSS-olgu
YSS-olgu
CbD
CbD

ÇSS-olgu
YSS-olgu
CbD
ÇSS-olgu
YSS-olgu
CbD
ÇSS-olgu
YSS-olgu
CbD
ÇSS-olgu
YSS-olgu
CbD
SH, PDD
CbD

OSCE, SH
MiniCEX
GD
GD

DOPS, PBA
GD

SH
GD

DOPS, PBA
GD

OSCE
MiniCEX

DOPS, PBA

DOPS, PBA
GD

YSS-olgu,
P-MEX, MiniPAT,
MSF, HÖ, AGD
YSS-olgu
P-MEX, MiniPAT,
MSF, AGD
YSS-olgu
P-MEX, MiniPAT,
MSF, HÖ, AGD
YSS-olgu
P-MEX, MiniPAT,
MSF, HÖ, AGD
P-MEX, MiniPAT,
MSF, AGD
YSS-olgu
P-MEX, MiniPAT,
MSF, Kİ, AGD
MiniPAT, MSF,
GD, AGD

AÇIKLAMALAR
1. Bilgi düzeyleri:
1. düzey - bilme ve kavrama (Olguları, kavramları ve ilkeleri anlama, kavrama);
2. düzey - uygulama ve analiz (Bilgiyi bir klinik durumun çözümünde kullanma, klinik nedenselleştirme, problem çözme) ve
3. düzey – sentez ve değerlendirme (Klinik karar verme, klinik değerlendirme, problem çözme)
Kullanılabilecek ÖD araçları:
ÇSS: Çoktan seçmeli sorular: 1. en iyi yanıt-ÇSS, 2. eşleştirme-ÇSS
ÇSS-olgu: Olguya dayalı çoktan seçmeli sorular: 1. en iyi yanıt-ÇSS, 2. eşleştirme-ÇSS
YSS-olgu: Olgulara dayalı yapılandırılmış sözlü sınav
Yazılı sınavlar:
SH: Standart Hasta
OSCE / OSPE: Objektif yapılandırılmış klinik / pratik sınav
Mini-CEX: Mini klinik sınav
DOPS: Uygulamaya yönelik/ girişimsel becerilerin doğrudan gözlenmesi ve değerlendirilmesi
GD: Genel değerlendirme (Global evaluation)

PBA: Cerrahi işlemlerin doğrudan gözlenmesi ve değerlendirilmesis
CbD: Olguya dayalı tartışma
P-MEX: Profesyonellik Mini Değerlendirme Sınavı
0
MSF: 360 değerlendirme
MiniPAT: Akran değerlendirmesi
ModAK: Modifiye asistan karnesi
AGD: Asistan gelişim dosyası (portfolio)
HÖ: Hasta ölçekleri
Kİ: Hastane Kayıtların (raporların, dosyaların) incelenmesi
PDD: Projeye dayalı değerlendirme
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Tablo 3. Yazılı ve Sözlü Sınavlarda Sınav İçeriğini ve Soru Dağılımlarını Belirleme Tablosu
SORU SAYILARI ve DAĞILIMLARI
Profesyonel
tutum ve
davranışlar
3. Düzey

2. Düzey

3. Düzey

2. Düzey

1. Düzey

3. Düzey

2. Düzey

Tedavi ve
izlem
1. Düzey

2

SORULARIN DAĞILIMI
İlgili Bilimlere Ait
Tanısal işlem ve
1
Bilgiler
süreçler
1. Düzey

Soru/ istasyon
sayısı

Ağırlığı

ÖxGS(xÖS)

Öğretim için
ayrılan süre

Görülme sıklığı

ÜNİTELER/ BLOKLAR
Konu Başlıkları

Önemi/ Etki
büyüklüğü

SORU/ İSTASYON
SAYISININ BELİRLEMESİ
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3.C. DEĞERLENDİRME FORMLARI
Bölümler iş başında değerlendirme sırasında Fakültemiz eğitim kurulları tarafından hazırlanan
standart / ortak değerlendirme formlarını (Mini-CEX, P-MEX CbD, DOPS, Mini-PAT, 3600
Değerlendirme) kullanır (Bkz Ek 1-6). Doldurulan formların ModAK veya AGD’na eklenerek
belirli aralıklarla MSKK’na gönderilmesi gerekmektedir.

4. EĞİTİM SÜRECİ
Ülkemizde uzmanlık eğitimi genel olarak 4-5 yıl arasında sürmektedir. Fakültemizde
belirlenmiş 14 yeterlik üzerinden geliştirilen ve uygulanan bu 4-5 yıllık süreçte, hizmet ve
eğitimin iç içe geçerek birbirini beslemesi amaçlanmıştır. Yine Fakültemizde, uzmanlık
alanına yönelik bilgi, beceri, profesyonel tutum ve davranış eğitimlerinin entegre bir şekilde
bütünlüklü olarak yapılandırılması; 4-5 yıllık eğitim sürecinin kendi içinde dönemlere ayrılarak
ve düzeylendirilerek yürütülmesi ve her dönemde öğrencinin o andaki düzeyine uygun
yönlendirmelerin sağlanması hedeflenmiştir.
4.A. EĞİTİM DÖNEMLERİ VE DÜZEYLER
Hekimlik uygulamaları, ilgili disiplinlere yönelik bilgiler ve profesyonel tutum ve davranışlar
olmak üzere iç içe geçmiş 3 ana koridor halinde geliştirilen ve yürütülen MÜTF uzmanlık
eğitimi programında, eğitim süreci;
I. Temel Eğitim Dönemi (TED) ve
II. Uzmanlık Eğitim Dönemi (UED)” olarak iki bölüme ayrılmıştır.
I. TEMEL EĞİTİM
DÖNEMİ (İlk Yıl)
Uyum Programı
--------Temel Eğitim
Programı-------------UzTEK-1*

II. UZMANLIK EĞİTİMİ DÖNEMİ
(Son 3 veya 4 yıl)
II.A. ALAN EĞİTİMİ DÖNEMİ (2-3/4. yıllar)
---------------------------Bloklar----------------------------------Rotasyonlar-----UzTEK-2** (Araştırma Becerileri)--------- (TEZ)------

II.B. İLERİ
UZMANLIK
EĞİTİMİ
(son yıl)

---------------------

Şekil 5. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitim Dönemleri
UzTek: Uzmanlık Eğrencisi Temel Eğitim Kursları. *1. yılın ortasınsa ve **2. yılın başında alınır.

Eğitimin ilk yılı kapsayan “Temel Eğitim Dönemi”nin iki hedefi aşağıda sıralanmıştır:
1. Farklı bilgi ve beceri seviyeleri ve yaklaşımlarıyla değişik fakültelerden gelen uzmanlık
öğrencilerinin harmonizasyonu ve öğrencilerdeki temel bilgi ve beceri eksikliklerinin
tamamlanması
2. Uzmanlık alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazanılması
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Bu hedefler doğrultusunda TED’de, birisi MSEK tarafından yürütülen UzTEK-1, diğeri ise
bölüm tarafından geliştirilen ve yürütülen “Temel Eğitim Programı” olmak üzere farklı program
vardır. Bu programlarla öğrencinin UED’ne hazırlanması amaçlanır.
Eğitim sürecinin sonraki 3-4 yılı oluşturan (2-4. yıllar veya 2-5 yıllar) ve uzmanlık alanına
yönelik derinlemesine eğitimin amaçlandığı UED ise, kendi içinde iki bölümde düzenlenebilir:

II.A. Alan Eğitimi Dönemi: Bu dönemde genel olarak öğrencilerden hedeflenen
görevleri gözlem altında yardımla yapması beklenir. Rotasyonlar bu dönemde yapılır.
Öğrencilerin uzmanlık alanı ile ilgili yetkinliklerini geliştirdikleri bu dönem için, tek bir
eğitim programı hazırlanabileceği gibi, kendi içinde 6-8 blok halinde düzenlenerek her
bir blok için ayrı programlarda geliştirilebilir. Öneri daha çok ikincisi yönündedir. İkinci
tercihte, hizmet ve eğitim birlikte ele alınarak her bir blok kendi içinde bütünlüklü ve
odaklı birer öğretim ve hizmet programı olarak düşünülür. Ayrıca bir takım öğrenim
etkinlikleri ile bloklar arası entegrasyonun / bütünlüğünün sağlanması önemlidir.

II.B. İleri Uzmanlık Dönemi: Uzmanlık eğitimin son 1-1,5 yılını kapsar. Bu dönemde
özellikle planlama, organizasyon, yönetme gibi profesyonellikle ilgili yeterliklere
odaklanılır. İleri uzmanlık döneminde öğrencilerden temel yeterliklerde bağımsızlık
kazanması, hedeflenen görevleri yardımsız yapması beklenir.
Bölümlerden bu eğitim dönemleri ve düzeylerini kendi ihtiyaç ve hedeflerine göre modifiye
ederek;
o

TED’de yürütecekleri “Temel Eğitim Programı”nı

o

Alan eğitimi döneminde yürütecekleri blok programlarını ve

o

İleri uzmanlık döneminde yüretecekleri eğitim programlarını geliştirmeleri beklenir.

Fakültemiz

eğitim

kurullarında,

genel

olarak,

yeterlikler

eğitim

dönemlerine

göre

düzeylendirilmiştir. Bölümlere genel bir çerçeve sunması amacıyla yapılan bu düzeylendirme
aşağıda tablo halinde sunulmuştur (Tablo 4).
Bu programlar dışında MSKK’in yürüttüğü ve tüm uzmanlık öğrencilerinin katılıp sonunda
sertifika aldığı öğretim programları bulunmaktadır. MSKK’in düzenlediği programlar şunlardır:
1. Uyum Programı: Eğitimin ilk ayında hastanedeki bölümlerin ve işleyişlerin tanıtıldığı,
uzmanlık eğitim süreçlerin paylaşıldığı bir programdır.
2. Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu (UzTEK)-1: Hekimlikle ilgili temel bilgi ve
becerilere yönelik bir haftalık kurstur. Uzmanlık öğrencileri bu kursa ilk yılın ortalarında
(6-8 ay) katılır.
3. UzTEK-2: Bilimsel araştırma ile ilgili bilgi ve becerilere yönelik bir haftalık kurstur.
Uzmanlık öğrencileri bu kursa ikinci yılın başında (12-15. ay) katılır.
4. Çocuk ve Yetişkin İleri Yaşam Desteği Kursu: Simulasyon merkezinde verilen 2
günlük kurstur.
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Tablo 4. Uzmanlık Eğitimi Dönemleri ve Yeterliklerin Eğitim Dönemlerine Göre Düzeylendirilmesi
YETERLİKLER

A. Hekimlik Uygulamaları: Nitelikli Hasta Bakımı ve Toplum Yönelimli Sağlık Hizmeti Sunma
1. Temel klinik beceriler
a. Öykü alma ve fizik muayene
b. Verileri yorumlama, değerlendirme, olası tanıları belirleme ve eylen planı oluşturma
2. Hasta ve hastalık sürecinin organizasyonu ve yönetimi
a. Genel tanısal işlemler
b. Alana özgü teknik / girişimsel tanısal işlemler
c. Tanı koyma / tanıya ulaşma
d. Her türlü tedavi, sevk, konsültasyon, kontrol ve izlem süreçleri
e. Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme ve karar süreçlerine katma
3. Sağlık bakımı sürecinin organizasyonu ve yönetimi
a. Klinik, poliklinik ve girişim süreçlerini etkili bir şekilde organize etme ve yürütme
b. Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte çalışma ve karar verme
c. Güvenli sağlık ortamları oluşturma ve sürdürme; tıbbi yetersizlikleri en aza indirme
4. Sağlığın (toplumsal ve küresel sağlık) korunması ve iyileştirilmesi
B. Tıbbi Bilgi ve Kanıta Dayalı Tıp
5. Bilgiye ulaşım ve yönetme
6. Bilgilerin entegrasyonu, eleştirel düşünme ve kanıta dayalı karar verme
7. Bilimsel yöntemler, araştırma becerileri
a. Uzmanlık alanı ile ilgili literatürü takip etme, kanıtları anlama, eleştirel olarak değerlendirme ve kendi pratiğine
yansıtma
b. Uzmanlık alanı ile ilgili hastalıkların yükünü (sıklık vs) kavrama ve değerlendirme
c. Araştırma metodolojisini ve ilkelerini anlama; sağlık alanında bir araştırmayı planlama, uygulama, sonuçlarını
değerlendirme, raporlama ve sunma

Mezuniyet Sonrası Uzmanlık Eğitimi
Temel
Uzmanlık Eğitimi
Eğitim
Dönemi
Dönemi
Alan Eğitimi İleri Eğitim

3
2

4,5
3

4, 5

3
1
1
1
2

4, 5
3
3
3
3

4, 5
4, 5
4, 5
4, 5

1
2
1
1

2
3
2
2

3
4, 5
3
3

2
2

3
3

4
4, 5

2

3

4, 5

2
1

3
2

4
3
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C. Profesyonel Davranış ve Değerler
8. İletişim becerileri
a. Hasta hekim iletişimi sırasında hasta ve hasta yakınlarının perspektifini ön planda tutma
b. Hasta ve hasta yakınları ile etkin ve etkili iletişim kurma, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme ve karar verme
süreçlerine katma
c. Kötü haber verme gibi zor durumlarda etkin ve etkili iletişim sergileme, iletişim sürecini yönetme
d. Hastayı, sağlık hizmeti sunumu ile ilgili uygun kaynaklara yönlendirme
9. Kişilerarası ilişkiler ve ekip çalışması
a. Sağlık ekibinde yer alan diğer kişilerin duygularının farkında olma, rollerine, düşüncelerine saygı gösterme ve etkin
iletişim kurma
b. Sağlık hizmeti sunumunda ekip içinde üzerine düşen sorumlulukları üstlenme, hesap verebilme ve ortak karar almaya
açık olma
c. Katıldığı meslek gruplarında işbirliğine açık olma ve yapıcı rol üstlenme, sahip olduğu yetenekleri ve deneyimleri
grubun ortak amaçlarına katkıda bulunmak için kullanma
d. Ekip çalışmaları sırasında iletişimi engelleyecek riskleri ve çatışma alanlarını belirleyerek etkin bir şekilde yönetme
10. Etik ve mesleki değerler, sorumluklar
11. İnsani, toplumsal ve kültürel değerler ve sorumluluklar
12. Reflektif uygulama ve sürekli gelişim
13. Sağlık sistemleri/ politikaları, yönetim ve toplum yönelimli hekimlik
a. Uluslararası, ulusal ve kurumsal sağlık sistemlerini ve politikalarını anlama ve eleştirel değerlendirme ile sağlık
uygulamaları sırasında hasta ve toplum yararını ön planda tutma
b. Sağlık sistemlerinin ve politikalarının iyileştirilmesi ve değiştirilmesi süreçlerine aktif olarak katılma; bu süreçte tüm
kesimlere açık olma, birlikte karar alma
c. Sistem içinde oluşan tıbbi yetersizlikleri / eksiklikleri analiz etme ve yönetme; tıbbi yetersizliklerin azaltılması yönünde
gerekli düzenlemeleri yapma
d. Tüm kaynakları (insangücü, ekonomik, teknolojik) akılcı kullanma ve yönetme
e. Sağlık hizmeti verdiği birimi/ kliniği/ laboratuvarı yönetme
14. Eğitim ve danışmanlık
Düzeyler:
1. Bilgi ve beceri kazanma

2
2

3
3

4,5
4,5

1
1

2
3

3
4,5

2

3

4,5

2

3

4,5

2

3

4,5

1
2
2
2

2
3
3
3

3
4,5
4,5
4

1

3

4,5

1

3

4,5

1

2

3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

2. Yeterliklere dönüştürme
3. Yeterliklere uygun davranışlar sergileme, uzmanlık alanıyla ilgili hekimlik uygulamalarını tek başına yapma,
4. Davranışlarda / hekimlik uygulamalarında yetkinlik kazanma (gerçek ortamlarda / karmaşık ve belirsiz durumlarda bağlama uygun esnek davranış)
5. Profesyonelliğe yönelik (mesleki ve insani) değerleri içselleştirme
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4.B. BLOKLAR ve ROTASYONLAR
Bölümler “Alan Eğitimi Dönemi”nde yürütecekleri bloklara ve rotasyonlara karar vererek, her
bir blok ve rotasyonun programını hazırlarlar. Ayrıca her bir blok ve rotasyonun program
sorumluları belirlenerek uygulama süreci garantiye alınır.
BLOKLAR
Bölümlerin başta belirlediği çekirdek görev listesindeki görevler, kendi aralarında organ
sistemlerine, temaya veya bölümlerdeki birimlere vb göre gruplandırılarak 6-8 blok
oluşturulur. Her bir bloğun eğitim sorumlusu belirlenir. Bu öğretim üyesi blok programının
geliştirilmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.
Blokların belirlenmesi ve blok programlarının oluşturulmasında genel yaklaşım ve hedef,
uzmanlık eğitiminde daha çok hizmet ağırlıklı yürüyen iç rotasyonların, eğitim ve hizmetin
bütünlüklü ve iç içe yürüdüğü bloklar şekilde ele alınması ve yürütülmesidir. Bununla hem
hizmet ve eğitim arasındaki entagrasyon artacak hem de 2-3 yıllık Alan Eğitimi Dönemi
Bloklarla 6-8 aya bölünerek yürütüleceği için ve her bir bloğun bir eğitim sorumlusu olacağı
için eğitimi sürecini yürütmek daha kolay ve etkin olacaktır. Fakat daha pratik / uygulanabilir
olması için teorik eğitim istenirse, tüm uzmanlık öğrencileri için ortak olacak şekilde
bloklardan bağımsız olarak düzenlenebilir.
ROTASYONLAR
Bölümler, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen rotasyon programlarını,
yıllarına ve sürelerine uyarak, rotasyona gidilecek bölümden öğretim üyeleriyle birlikte
geliştirirler. Bölümlerde rotasyon programları için birer eğitim sorumlusu belirlenir. Bu öğretim
üyesi rotasyon programının geliştirilmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesinden sorumludur.
Rotasyonların yapılacağı bölümlerle ilişkiler yine bu öğretim üyesi tarafından yürütülür.
Zorunlu blok ve rotasyon programlarının yanısıra, uzmanlık öğrencisinin bireysel beklentileri
ve kariyer planları doğrultusunda seçebileceği en az bir seçmeli program olması ve
öğrencinin katıldığı seçmeli programların toplamda 3 aydan az olmaması önerilir. Bu
programla öğrencinin ilgilendiği 1-2 konu derinlemesine öğrenmesi ve yetkinleşmesi
hedeflenir.
4.C. MODİFİYE ASİSTAN KARNESİ UYGULAMASI
Bilindiği gibi derinlemesine öğrenme ve yeterliklerde gelişme için tek başına bilmek,
gözlemek ve / veya yapmak üzerinden yürütülen eğitim etkinlikleri yeterli olmamaktadır.
Yeterli bir öğrenme ve gelişim için yapıp etmelerinin planlı olması ve kanıtlara dayanması,
gözlenmesi ve sonrasında refleksiyonu gerekmektedir. Bu amaçla mevcut asistan karnesi
uygulaması modifiye edilerek, uzmanlık öğrencilerinin uygulamalarıyla ilgili kayıtlarının
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yanına, uygulamaların belli bir yüzdesi için değerlendirme raporlarının da eklenmesi
planlanmıştır. Bu yeni uygulamayla uzmanlık öğrencilerinin gerçekleştirdiği uygulamaların bir
kısmının, hazırlanan değerlendirme formuyla, eğiticiler tarafından gözlemlenmesi ve
değerlendirilmesi hedeflenilmiştir. Burada uygulamaların sayısının yanı sıra, gözlem ve
değerlendirme formlarının ve öğrenciye ait gelişim planlarının da karneye işlenmesi
gerekmektedir.
Modifiye Asistan Karnesi (ModAK) uygulaması daha çok Alan Eğitimi Dönemi için ön plana
çıkarılabilecek bir uygulamadır. Bu uygulama, tüm dönem boyunca tek bir uygulama olarak
planlanacağı gibi bloklar ve rotasyonlar için ayrı ayrı da uygulanabilir. Bu uygulama için
bölümler, öncelikle aşağıda sunulan tabloyu kendilerine göre yeniden düzenleyerek bir
çerceve oluştururlar.
Tablo 5. Modifiye Asistan Karnesi Uygulaması
HEKİMLİK UYGULAMALARI

SAYI
1. Temel
Eğitim
Dönemi

2. Uzmanlık Eğitim
Dönemi
2A

İŞ BAŞINDA
GÖZLEM ve
DEĞERLEN.

YER
Rotasyon/
Modül

2B

Hasta bakımı Polikinik, servis,
konsültasyon, acil
Poliklinikte
Servis
….
Pratik uygulamalar: Sütür atma,
LP, yara bakımı, abse drenajı vs
LP
….
…
Tanısal ve veya Tedavi Amaçlı
Girişimler: Endoskopi, kolonoskopi,
radyolojik girişimler, EEG, EMG vs
Endoskopi
…..
…
Ameliyatlar
Apedektomi
…..
…
G:Gözleme, YY: Yardımla yapma, YsızY: Yardımsız yapma, K+YsızY: Komplikasyonlar dahil yardımsız
yapma. Ama tamamını gözetim altında, süpervizyonla yapma

4.D. İLERİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI ve ASİSTAN GELİŞİM DOSYASI UYGULAMASI
Uzmanlık eğitimi sürecinde son dönem İleri Uzmanlık Eğitimi Dönemidir. Eğitim sürecinin son
1-1,5 yılını kapsar. Hatırlanacağı gibi bu dönemde ana hedef uzmanlık öğrencisinin
yeterliklerde derinleşmesi ve bağımsızlaşmasıdır (yardımsız yapabilme). Yine bu dönem
profesyonel yeterliklerden planlama, organizasyon ve yönetmenin ön plana çıktığı bir
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dönemdir. Tüm bunları dikkate alarak bölümler 1-1,5 yıllık İleri Uzmanlık Eğitimi Programı
hazırlarlar. İstenirse bölümlerde, bu programın öğrenciyle birlikte hazırlanması, izlenmesi,
değerlendirmesi ve bu süreçte uzmanlık öğrencisinin özellikle profesyonel yeterliklerdeki
gelişimi için AGD uygulamasına geçilebilir.
4.E. AYLIK TAKVİM
Bölümler aşağıda verilen şablonu kullarak aylık takvim hazırlar ve uygularlar (Tablo 5). Bu
takvim hem eğitim hem de hizmetin bir arada ele alınarak planlandığı bir takvimdir. Bu
takvimde aktif zamanın (08.00-17.00 arası günde yaklaşık 8 saat, ayda 160 saat) yaklaşık 3040 saatinin (% 20-25’i) yapılandırılmış eğitim için ayrılması önerilir. Yine, eğitim için ayrılan bu
aktif zaman içinde, mümkünse haftada 2-3 saatin öğrencilerin bireysel araştırmalar,
okumalar, eğitim amaçlı hazırlıklar yapabilmeleri için ayrılması yönünde bir çaba içine
girilmelidir.
Bölümler bu şablonu kullanarak her bir öğrenim etkinliğinin sayısını, saatlerini, günlere göre
dağılımlarını kendi ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda belirlerler. Şablonda boş olan yerlere
hizmetle ilgili işler sıralanır ve bu hizmetler sırasında öğrenciye klinik danışmanlık verecek
öğretim üyelerinin isimleri belirtilir.
Bölümlerin hazırlayabileceği eğitim-hizmet takvimleri şunlardır:
a. Temel eğitim dönemi için 1 yıllık takvim (ilk yılın takvimi) hazırlanır.
b. Uzmanlık Eğitim Dönemi:
a. Alan Eğitimi Dönemi:
i. Her blok için birer takvim hazırlanır. Bloğun sorumlu öğretim üyesi bu
takvimin hazırlanması ve yürütülmesi sağlar.
ii. Dış rotasyonların her biri için ilgili bölümlerle birlikte birer takvim
hazırlanır.
b. İleri Eğitimi dönemi için 1 yıllık takvim (son yılın takvimi) hazırlanır.
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I. HAFTA

Tablo 5. Aylık Eğitim ve Hizmet Takvimini Hazırlamak İçin Şablon
GÜNLER
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma

III. HAFTA

II. HAFTA

Pazartesi
Salı
Çarşamba

Teorik ders

09.00-0.00

Cuma
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma

Çarşamba
Perşembe
Cuma

10.00-11.00

11.00-12.00

12.0-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

†

‡

Makale

Ref Oturumu

Yapıl. Odaklı
§
Hasta Viziti
Kritik
**
Durum

Kritik
durum

Perşembe

Pazartesi
Salı
IV. HAFTA

08.00 -09.00

††

İş Baş Yap
Öğrenme

İş Baş Yap
Öğrenme

Makale
YapVT-Ö&P

Ref Oturumu
‡‡

Teorik Ders
Multidispliner
§§
Ö. Etkinliği
Yapıl. Odaklı
Hasta Viziti
YapVT-GT

Ref Oturumu

YapVT-GT
İş Baş Yap
Öğrenme

Seminer

Seminer

İş Baş Yap
Öğrenme
Öğrenci–E. Danışmanı
***
Buluşması

†

Haftada 1-2 defa 1-2’şer saat, en az haftada 1 defa
Ayda en az 1 saatlik 2 oturum
§
Ayda 1 veya 2 defa
**
1-2 ayda bir 1-2’şer saat, en az 2 Ayda bir 1 defa 1-2 saat
††
Ayda en az 2 defa 1-3’er saat
‡‡
1-2 ayda bir 1 defa (2 oturumluk), en az 2 ayda bir, bir defa
§§
1-2 ayda bir 1-2’şer saat, en az 2 yada bir 1-2 saat
***
3 ayda bir asistan karnesi ve/ veya asistan gelişim dosyası (porfolyo) ile öğrencinin gelişim düzeyinin değerlendirilmesi ve ileriye yönelik planlamaların yapılması
‡
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4.F. DÖRT VEYA BEŞ YILLIK ANA ÇERCEVE
Uzmanlık eğitim süresi 5 yıl olan bir bölümün eğitim süreci, aşağıda Tablo 6’da, örnek olarak
sunulmuştur. Bölümlerin, yürüttükleri uzmanlık alanları ve süreleri ile uzmanlık eğitimine
yönelik hedeflerini dikkate alarak benzer bir çerçeve oluşturmaları gerekir.
Tablo. 6. Uzmanlık Eğitim Süreci

Gelişim sürecine
yönelik
Karar vermeye
yönelik

DEĞERLENDİRME

YIL

ÖĞRENİM
PROGRAMLARI

EĞİTİM/
GELİŞİM
ALANLARI

1. Yıl
Mini-CEX
DOPS*

Yazılı sınav

1.Uyum
Programı
2.Temel Eğitim
1
Programı
2
3.UzTEK-1
Temel bilgi ve
beceriler

2. Yıl
Mini-CEX
CbD
DOPS
PBA
(P-MEX)
(Global Değ)*

Yazılı sınav ±
Yapılandırılmış
Sözlü Sınav
(YSS)
(2. yıl bloklarının
içerikleri)

3. Yıl
Mini-CEX
CbD
DOPS
PBA
(P-MEX)
(Global
Değerlen) *
Mini-PAT
(veya MSF)***

4. Yıl
Mini-CEX
CbD
DOPS
PBA
(P-MEX)
(Global Değer) *

Yazılı sınav ±
YSS

Yazılı sınav+YSS**
(4 yıllık genel)
(OSCE, genel).
(3. yıl
ModAK’ın karar
bloklarının
vermeye yönelik
içerikleri)
değerlendirme için
kullanması
1. Bloklar Programları: Odaklı Öğrenim Programları (58 adet)
2. Rotasyon Programları
2
3. UzTEK-2
3
5. Araştırma projesi (Tez)
6. Bireysel Öğrenim Programları (Seçmeli programlar)
Yetkinliklerin kazanılması
A. HEKİMLİK UYGULAMALARI, NİTELİKLİ HASTA
BAKIMI VE TOPLUM YÖNELİMLİ SAĞLIK
HİZMETİ SUNMA
B. TIBBİ BİLGİ VE KANITA DAYALI TIP
5
C. Profesyonel Tutum ve Davranışlar
II.A. ALAN EĞİTİMİ DÖNEMİ

5. yıl
Mini-CEX
CbD
DOPS
PBA
(P-MEX)*
Mini-PAT (veya
***
MSF)
Araştırma Tezi
Profesyonellik odaklı
AGD dosyası
uygulaması

1.
İleri
Eğitim
Programı
2. Araştırma projesi
(Tez)
3. Bireysel Gelişim
koridorları
Yetkinliklerde (A & B)
bağımsızlaşma,
+
5
PROFESYONELLİK

EĞİTİM
I. TEMEL
IIB. İLERİ EĞİTİM
DÖNEML
EĞİTİM
DÖNEMİ
ERİ
DÖNEMİ
II. UZMANLIK EĞİTİMİ DÖNEMİ
(*) Bu değerlendirmelerin her biri, her öğrenci için yılda 8-10 arasında yapılır.
P-MEX isteğe bağlıdır.
Global Değerlendirme, Bloklar ve rotasyonlar sonrası genel değerlendirme için kullnılabilir, isteğe
bağlıdır
(**) Dördüncü yılın sonunda öğrencinin bilgiye yönelik tüm kazanımlarını değerlendirmek amacıyla
yapılan (yazılı sınav, yapılandırılmış sözlü sınav ve/veya OSCE) sınavlar. Eğer benzeri bir sınav
Uzmanlık Derneği tarafından yapılıyor ise öğrenci sadece derneğin yaptığı sınava katılır, kurumunda
tekrar sınava girmez.
(***) Bu değerlendirme 2. ylın ortasında ve son yılın ortasında olmak üzere iki defa yapılır. Her bir
uygulamada 8-10 kişiden değerlendirme alınır.
(1) Bölümün 1. yıl uzmanlık öğrencisi için hazırladığı program. Uzmanlık eğitimi temel bilgi ve
becerilerine yönelik eğitim programı
(2) MSKK tarfından yürütülen kurslar. Uzmanlık Öğrencisi Temel Kursu’nun birincisi, ilk 6 ay içinde,
ikincisi ikinci yılın başında yapılır.
(3) Son 2-3 yıl içinde sürdürülür ve tamamlanır.
(5) Profesyonel tutum ve davranışlarla ilgili eğitim UzTEK-1 ile başlar ve özellikle son 1-1,5 yılda
organizasyonel ve yönetimsel yetkinlikler ön plana çıkarılarak devam eder.
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Tablo 6’da sunulan beş yıllık bir eğitim süreçinin önemli noktalarını maddeler halinde
özetlemek gerekirse;
o

Eğitim dönemi “Temel Eğitim Dönemi” ve “Uzmanlık Eğitim Dönemi” olmak üzere
iki dönemde ele alınır. Uzmanlık Eğitim Dönemi ise kendi içinde “Alan Eğitimi
Dönemi” ve “İleri Eğitim Dönemi” olarak ayrılır. İleri Eğitim Dönemi, eğitim süresi
beş yıl olan bölümlerde son 1-1,5 yıl, dört yıl olan bölümlerde son bir yıldır.

o

Bölümler, Alan Eğitimi Dönemini tek bir dönem gibi ele alıp bir program
geliştirebilecekleri gibi, bütün süreci bloklara ayırarak her bir blok için bir program
da yapabilirler.

o

Bölümler hem gelişime yönelik hem de karar vermeye yönelik değerlendirme
yaparlar. Genel olarak gelişime yönelik değerlendirmede iş başında ÖD
yöntemleri, karar vermeye yönelik değerlendirmede yazılı ve sözlü sınavlar tercih
edilir. Fakat ModAK ve / veya AGD’na işlenen gelişime yönelik değerlendirme
formları (MiniCEX, DOPS, PBA, CBD, MiniPAT) nitel açıdan ele alınarak aynı
zamanda karar vermeye yönelik olarak ta kullanılabilir.

o

Birinci yılın sonunda yapılan yazılı sınav (temel bilgi ve becerilere yönelik sınav)
öğrencinin “Uzmanlık Eğitimi Dönemi”ne geçişine karar vermek için kullanılar.
Öğrencinin bu döneme geçebilmesi için bu sınavda başarılı olması gerekir.
Başarısız olan öğrenciye iki ay ek süre verilerek telafi sınavına alınır.

o

İkinci ve üçüncü yılın sonunda yapılan yazılı (ve sözlü sınav) daha çok o yılların
eğitim içeriği ile sınırlı hazırlanır ve gelişimi değerlendirme amaçlı kullanılır.

o

Dördüncü yılın sonunda (4 yıllık eğitim için 3. yılın sonunda) öğrencinin “İleri
Uzmanlık Eğitim Dönemi”ne geçebilmesi için;
o

yapılan yazılı ve yapılandırılmış sözlü sınavlardan (uzmanlık alanı ile ilgili tüm
bilgi ve becerileri içeren sınavlardır; bölümler isterlerse OSCE sınavı da
yapabilirler) başarılı olması (bu sınavlar bitirme sınavı yerine geçer) ve
MSKK’in

ModAK

incelemesinde

tamam

kararı

alması

(eksikliklerinin

olmaması) gerekir.
o

Yazılı ve sözlü sınavlardan başarılı olamayan öğrenciye 4 aylık ek süre
verilerek telafi sınavına alınır.

o

Eğitim sürecinin sonunda bir öğrencinin mezun olabilmesi için;
o

Dördüncü yılın sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınavda (veya telafisinde)
başarılı olması

o

ModAK’den “tamam” kararı alması
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o

İleri eğitim döneminde uygulanan AGD’sından “tamam” kararı alması gerekir.
AGD içinde şunlar bulunur ve bu bileşenlere bakılarak tamam kararı verilir:


öğrencinin bir yıllık eğitim planı, süreci ve sonuçları



iş başında yapılan değerlendirmelere (MiniCEX, DOPS…) yönelik
formlar, kısa raporlar



profesyonneliğini

değerlendirmek

amacıyla

yapılan

Mini-PAT

değerlendirme formları (8-10 kişiden alınır) ve bu değerlendirmelere
yönelik genel bir rapor


araştırma tezi ile ilgili kısa bilgi (uzun özet) ve karar.

5. EĞİTİM ORTAMI
Nitelikli bir eğitim tek başına eğitim programının geliştirilmesiyle sağlanabilecek bir durum
değildir. Geliştirilen eğitim programının istenilen düzeyde, etkin bir şekilde uygulanabilmesi
için, kuralları ve işleyişiyle uygulama sürecinin iyi organize edilmesi, öğrencilerin ve
eğiticilerin temel niteliklerinin, rollerinin, görev ve sorumluklarının açıkça belirlenmesi, eğitim
programında yapılan değişiklikler doğrultusunda eğitim ve hizmet ortamında gerekli
düzenlemelerin yapılması gerekir. Bu çerçevede, aşağıda bazı öneriler başlıklar halinde
sıralanmıştır.
5.A. EĞİTİM ve HİZMET ALT YAPISI NİTELİĞİNİN İYİLEŞTİRMESİ ve KALİTENİN
SÜRDÜRÜLMESİ
o

Yeterli hasta sayı ve çeşitliliğinin sağlanması, bu kurumda karşılanamıyorsa diğer
kurumlara afiliasyonların kolaylaştırılması

o

Toplum yönelimli yaklaşımın uzantısı olarak eğitim sırasında toplumla temasın artırılması,
programların toplum yönelimli eğitim etkinlikleriyle zenginleştirilmesi

o

Uzmanlık eğitimi sürecinde rotasyonların kolaylaştırılması, işbirliği yapılan bölümlerle
birlikte, uzmanlık öğrencisinin rotasyonlar sırasındaki eğitim ve çalışma şartlarının ve
şekillerinin belirlenmesi, rotasyon programlarının geliştirilmesi.

o

Tanı ve tedaviye ilişkin yeterli teknolojik donanımın sağlanması

o

Yeterli eğitim alt yapısının kurulması ve sürdürülmesi

o

Eğitimin, hizmet ve araştırmanın entegrasyonu, birbirlerini besleyecek şekilde iç içe
planlanması ve yürütülmesi.

o

Öğrencilerin araştırmalara katılımlarının teşvik edilmesi, kolaylaştırılması
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o

Sağlık hizmetinin sunumu için gerekli insangücü istihdamının sağlanması. Uzmanlık
öğrencisinin işyükünün eğitimini olumsuz yönde etkilemesini önlemek için gerekli
insangücü planlamalarının ve istihdamlarının yapılması

o

Uzmanlık eğitimi veren bölümde öğretim üyesi / uzmanlık öğrencisi oranının 1/3 oranda
tutulması için çaba gösterilmesi

o

Uzmanlık öğrencilerin temel insani ihtiyaçlarının, sosyal yaşam alanlarının iyileştirilmesi

5.B. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN NİTELİKLERİ, SORUMLULUKLARI ve HAKLARI
o

Öğrencilerin sağlık hizmetini, seviyesine uygun niteliklerde yerine getirmesi; sunduğu
hizmetin kalitesini artırmak için gerekli çabayı göstermesi ve bu süreçte, eğiticilerden
ihtiyaç duyduğu desteği istemesi, gerek duyduğu yardımı alması.

o

Kendi öğrenme ve profesyonel gelişim sorumluluğunu taşıması, bu sorumluluğun bir
uzantısı olarak eğitim etkinliklerine aktif olarak katılması, eğitimle ilgili görevlerini en iyi
şekilde yerine getirmesi.

o

Planlamadan uygulamaya ve değerlendirmye kadar tüm eğitim süreçlerinde öğrencilerin
etkin bir şekilde temsil edilmesi.

o

Bölümde ve rotasyonlarda, öğrencilerin tabi olduğu çalışma şartlarının ve şekillerinin,
görev ve sorumluklarının açıkça tanımlanmış olması ve bu konularda öğrencilere
yeterince bilgilendirme yapılması.

o

Öğrenciler için, nitelikli bir şekilde hizmet verebilecekleri ve eğitim alabilecekleri güvenli
ve olumlu ortamların oluşturulması.

o

Öğrencilerin yeterli eğitim alabilmesi. Hizmet yükünün uzmanlık öğrencisinin eğitimini
olumsuz yönde etkilememesi için her türlü tedbirin alınması. Haftalık 40 saatlik (08.0012.00 ve 13.00-15.00 arası günlük 8 saat) çalışma süresinin en az % 20’sinin
yapılandırılmış eğitim etkinlikleri için ayrılması.

o

Uzmanlık öğrencilerine bireysel öğrenmeleri / gelişimleri için fırsatlar sunulması (seçmeli
programlar)

o

Öğencilerin araştırmalara aktif olarak katılması; bölümde, uzmanlık öğrencilerine bu
yönde yeterli imkânların sağlanması.

5.C. EĞİTİCİLERİN NİTELİKLERİ SORUMLULUKLARI ve HAKLARI
o

Eğiticilerin yaptığı eğitim, hizmet ve araştırma faaliyetlerinin bölümdeki eğiticiler arasında,
bireysel tercihlerini de yansıtacak şekilde, dengeli bir şekilde dağılması. Fakat bu dağılım
sırasında eğiticilerin toplam iş yüklerinin en az % 25’inin eğitim etkinlikleri ve çalışmaları
için ayrılması
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o

Eğiticilerin eğitim ve araştırmaya aktif şekilde katılmaları ve uzmanlık öğrencilerini bu
etkinliklere katmaları.

o

Hizmet faaliyetleri kadar eğitim ve araştırma faaliyetlerinin de kurumca teşvik edilmesi;
hizmetin, eğitimin ve araştırmanın performansa adil ve dengeli bir şekilde yansıtılması.

o

Eğiticilerin eğitim becerilerini (sunum becerileri, yönlendiricilik becerileri, geribildirim
verme, eğitim danışmanlığı, değerlendirme becerileri) geliştirmesi. Uzmanlık eğitimini
veren tüm eğiticilerin temel eğitim becerileri ve ölçme-değerlendirme gibi temel eğitici
gelişmi programlarına ve ayrıca klinik ortamlarda öğrenme ve değerlendirmeye yönelik
ileri eğitici gelişimi progamlarına katılmış olmaları.

5.D. SÜRECE / UYGULAMAYA YÖNELİK İŞLEYİŞ ve YÖNETİM (İLKELER, KURALLAR,
PROSEDÜRLER, ÇALIŞMA ŞARTLARI)
o

Hizmet ve eğitimle ilgili süreçlerin, çalışma şartlarının açıkça tanımlanması ve tüm
kesimlerin bu konularda yeterince bilgilendirilmesi.

o

Eğitim sürecinde eğitim kurulları ile bölümler arasında yeterli koordinasyonun sağlanması.
Bölümlerin yürüttüğü uzmanlık eğitimlerinin, eğitim kurullarında hazırlanan eğitim rehberi
doğrultusunda MSKK tarafından koordine edilmesi.

o

En az 3 ayda bir, bölümlerin, akademik kurul toplantılarında, uzmanlık eğitimini
gündemlerine alarak değerlendirmesi.

o

Eğitimin niteliği ile hastanın ve çalışanın güvenliğini dikkate alarak bölümlerin, uzmanlık
öğrencilerinin çalışma saatlerine, nöbetlere ve nöbet sonrasına yönelik gerekli
düzenlemeleri yapması.

o

Uzmanlık öğrencisinin önemli bir sorunla karşılaşması, anlaşmazlıkların çıkması
durumunda çözüm kanallarının açıkça tanımlanması ve bu konuda öğrencilere gerekli
bilgilendirmelerin yapılması

5.E. PROFESYONEL GELİŞİM VE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI
o

Her bir öğrenciye yeterli klinik ve eğitim deneyimi olanağının sağlanması. Bu süreçte,
öğrencinin ihtiyaç duyduğu, öğrencinin düzeyine ve bulunduğu eğitim dönemine uygun
yönlendirmenin yapılması.

o

Uzmanlık öğrencisinin, eğitimine ve eğitimi sürecinde katettiği mesleki ve bireysel
gelişimine yönelik düzenli ve devamlı geribildirim alması ve vermesi.

o

Öğrencinin yeterli düzeyde eğitim ve klinik danışmanlık hizmeti alması. En az 4 ayda bir
olmak üzere eğitim danışmanı ile öğrencinin düzenli olarak bir araya gelmesi. Bu
buluşmalarda asistan karnesinin veya gelişim dosyasının incelenmesi ve öğrencinin o
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andaki gelişimin değerlendirilmesi ve ileri gelişim planlanlarının yapılması. Eğitim
danışmanının yılda bir öğrencinin gelişimine ait mevcut durumunu raporlaştırarak
bilgilendirmek üzere MSKK’ye göndermesi. Gelen raporların Kurulda incelenmesi, varsa
önerilerin öğrenciye ve eğitim danışmanına iletilmesi.
o

Uzmanlık öğrencilerinin temel hekimlik becerilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
amacıyla modifiye asistan karnesi uygulamasının düzenli olarak yapılması. Öğrencilerin
profesyonelliğe yönelik gelişimlerinin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için
Asistan Gelişim Dosyası (Portfolio) uygulamasına geçilmesi.

o

Uzmanlık öğrencilerinin ModAK ve AGD’nın MSKK’da görüşülmesi ve değerlendirilmesi.
Varsa eksikliklerin raporlanarak tamamlanmak üzere öğrenciye ve eğitim danışmanına
bildirilmesi. Eksiklikler tamamlandıktan sonra gönderilen ek rapor değerlendirilerek
öğrencinin bir üst eğitim dönemine geçişine ve / veya mezuniyetine karar verilmesi.

6. EĞİTİM PROGRAMININ
İYİLEŞTİRME

ve

EĞİTİM

SÜRECİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ

ve

Geliştirilen eğitim programının etkinliğin belirlenmesi, programın geliştirldiği gibi uygulanıp
uygulanmadığının tespit edilmesi, uygulama sürecinde karşılaşılan aksaklıkların ortaya
çıkarılması için uygun yönetem ve araçlar kullanılarak düzenli olarak değerlendirilmesi ve
değerlendirme sonuçlarına göre eğitimde sürecinde gerekli iyileştirmelerin yapılması
önemlidir. Bu çercevede, aşağıda bölümler için bazı öneriler başlıklar halinde sıralanmıştır.
6.A. EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve İYİLEŞTİRİLMESİ
o

Yıllık peryotlarda düzenli olarak uzmanlık eğitim programlarının değerlendirilmesi. Bu iş
için, eğitim kurullarının uzmanlık öğrencileri ve eğiticiler için hazırladığı ortak
değerlendirme formlarının kullanılması. Gerekirse, taraflarla odak görüşmelerin yapılması.

o

Program değerlendirme sonuçları, değişen sağlık hizmeti ve eğitim yaklaşımları dikkate
alınarak, uzmanlık eğitimin temel bileşenlerin (eğitim çıktıları/ yetkinlik alanları, çekirdek
görev listesi ve öğrenim yöntemleri) belirli aralıklarla (2-3 yılda bir) değerlendirilmesi ve
uzmanlık eğitiminde gerekli düzenlemelerin yapılması.

6.B. EĞİTİM ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve İYİLEŞTİRİLMESİ
o

Eğitimin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için eğitim ortamlarının belirli aralıklarla, uygun
değerlendirme yöntem ve araçları kullanılarak değerlendirilmesi ve eğitim ortamlarında
zaman içinde gerekli iyileştirmelerin yapılması.
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o

Modifiye Asistan karnesinin ve gelişim dosyasının eğitim programının ve eğitim
ortamlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılması, belirli aralıklarla bu açılardan
incelenmesi.

Bu doğrultuda bölümlerin yürüttükleri uzmanlık eğitim programlarını ve eğitimin sürdürüldüğü
ortamları değerlendirmeye ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapması önemlidir. Ancak aynı
zamanda Fakültemiz eğitim kurullarında hazırlanan ortak değerlendirme formları ile (Bkz Ek
12-13), MSKK tarafından, tüm bölümlerde yürütülen eğitim uygulamaları yıllık olarak
değerlendirilecek ve bu yönde raporlar hazırlanacaktır.
7. ÖĞRENİM MATERYALLERİ ve KAYNAKLAR
Buraya bölümler, uzmanlık eğitimi sırasında kullanılabilecek öğrenim materyellerini ve
kaynakları sıralar. Bu bölümde sıralanacak materyaller şunlar olabilir.
o

Kaynak kitaplar

o

Makaleler, raporlar

o

Uzmanlık öğrencisi eğitim rehberleri

o

Hasta hakları, yasal mevzuat vs ilgili broşürler

o

E-öğrenme materyalleri veya web adresleri

Aralık 2011
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EKLER

İş Başında Ölçme-Değerlendirme Formları
Ek 1 A & B. Olguya Dayalı Tartışma (CbD) Formu
Ek 2. Mini Klinik Sınav Değerlendirme (MiniCEX) Formu
Ek 3. Uygulama / Girişimsel Beceriler Gözlem ve Değerlendirme (DOPS) Formu
Ek 4. Profesyonellik Mini Değerlendirme (P-MEX) Formu
Ek 5. Akran Mini Değerlendirme (MiniPAT) Formu
Ek 6. Blok / Rotasyon Sonu Genel Değerlendirme (Global Rating) Formu

Yazılı ve Sözlü Sınav Soru Hazırlama ve Analiz Formları
Ek 7. Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama ve Analiz Formu
Ek 8. Olguya Dayalı Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama ve Analiz Formu
Ek 9. Olguya Dayalı Çoktan Seçmeli Eşleştirme Sorusu Hazırlama ve Analiz Formu
Ek 10. Olguya Dayalı Yapılandırılmış Sözlü Sınav Sorusu Hazırlama ve Analiz Formu
Ek 11. Olguya Dayalı Modifiye Yazılı Sınav Sorusu Hazırlama ve Analiz Formu

Program Değerlendirme Formları
Ek 12. Uzmanlık Eğitimi Asistan Değerlendirme Formu
Ek 13. Uzmanlık Eğitimi Eğitici Değerlendirme Formu
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EK 1. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OLGUYA DAYALI TARTIŞMA FORMU (A) KLİNİK DURUM / HASTALIK
Uzmanlık Öğrencisinin Adı ve Soyadı
Bölümü

 Temel Eğitim Dönemi
 İleri Uzmanlık Eğitimi Dönemi

Bulunduğu Eğitim Dönemi



Eğitim Yılı





 Alan Eğitimi Dönemi
 Ek Süre







Bulunduğu Blok / Rotasyon Programı
Ele Alınnan Klinik Olgu / Sorun
Düşük 

Olgunun / Sorunun Karmaşıklık Düzeyi

Orta 

Değerlendirme dışı

Değerlendirme Ölçütleri (Yeterlikler)

Beklentinin
altı
1
2
3

Yüksek 

Sınırda
4

5

Beklenti
Üst
düzeyinde düzeyde
6
7
8
9

Yeterli veriye ulaşma ve verileri uygun şekilde
raporlama







 











Klinik karar verme ve değerlendirme







 











Akıl yürütme, karar verme ve
değerlendirmelerini yeterli temel, klinik, sosyaldavranışsal bilgilerle temellendirme







 











Tanısal işlemler, yorumlama ve konsültasyon







 











Tedavi planı oluşturma







 











Kontrol planı oluşturma







 











Uzun süreli izlem planı oluşturma







 











Psikosoyal yönden değerlendirme







 











Sağlığı korumaya ve geliştirmeye yönelik
gerekli önlemleri alma







 











Uygun profesyonel tutum ve davranış
sergileme







 











Genel değerlendirme





  











Değerlendirenin Adı Soyadı
Bölümü

Görevi

Değerlendirme Tarihi
Gözlem ve değerlendirme süresi

İmza:
……………………………….dk

Geribildirim süresi

……………………………….dk
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Değerlendirenin Uzmanlık Öğrencisinin Sergilediği Performansa Yönelik Görüş ve Değerlendirmeleri
Uzmanlık Öğrencisinin Güçlü Yönleri

Uzmanlık Öğrencisinin Geliştirmesi Gereken Yönleri

Uzmanlık Öğrencisi Gelişim Planı

Mezuniyet Sonrası Koordinatörler Kurulu’na iletilmek üzere önemli bir notumuz varsa lütfen kısaca belirtiniz.
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EK 2. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OLGUYA DAYALI TARTIŞMA FORMU (B) KRİTİK DURUM
Uzmanlık Öğrencisinin Adı ve Soyadı
Bölümü

 Temel Eğitim Dönemi
 İleri Uzmanlık Eğitimi Dönemi

Bulunduğu Eğitim Dönemi



Eğitim Yılı





 Alan Eğitimi Dönemi
 Ek Süre







Bulunduğu Blok / Rotasyon Programı
Ele Alınnan Kritik Sorun
Düşük 

Sorunun Karmaşıklık Düzeyi

Orta 

Değerlendirme dışı

Değerlendirme Ölçütleri (Yeterlikler)

Yüksek 

Beklentinin
altı
1
2
3

Sınırda
4

5

Beklenti
Üst
düzeyinde düzeyde
6
7
8
9

Yeterli ve kapsamlı şekilde klinik, bireysel,
toplumsal, kültürel tüm verileri toplama





 













Kiritik durumla ilgili kendi duygu ve
düşüncelerinin farkında olma (reflektif
becerilerde yeterlik)





 













Diğerlerinin duygu ve düşüncelerine açıklık ve
çok yönlü / perspektifli anlama çabası





 













Sorunu / ikilemi uygun ve kapsamlı şekilde
ortaya koyma





 













Kritik durumu tüm yönleriyle analiz etme ve
değerlendirme





 













Karşı karşıya olduğu ikilemle, belirsizliklerle,
hatalarla baş etme





 













Yasal, etik ve mesleki sorumlulukları ve
değerleri gözetme





 













İnsani, toplumsal ve kültürel sorumlulukları ve
değerleri gözetme





 













İkilemin / belirsizliğin çözümüne / azaltılmasına
yönelik uygun yollar önerme ve bunları çeşitli
açılardan değerlendirme





 













Genel değerlendirme



  













Değerlendirenin Adı Soyadı

Bölümü

Görevi

Değerlendirme Tarihi
Gözlem ve değerlendirme süresi

İmza:
……………………………….dk

Geribildirim süresi

……………………………….dk
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Değerlendirenin Uzmanlık Öğrencisinin Sergilediği Performansa Yönelik Görüş ve Değerlendirmeleri
Uzmanlık Öğrencisinin Güçlü Yönleri

Uzmanlık Öğrencisinin Geliştirmesi Gereken Yönleri

Uzmanlık Öğrencisi Gelişim Planı

Mezuniyet Sonrası Koordinatörler Kurulu’na iletilmek üzere önemli bir notumuz varsa lütfen kısaca belirtiniz.
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EK 2. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MİNİ KLİNİK SINAV DEĞERLENDİRME FORMU
Uzmanlık Öğrencisinin Adı ve Soyadı
Bölümü

 Temel Eğitim Dönemi
 İleri Uzmanlık Eğitimi Dönemi

Bulunduğu Eğitim Dönemi



Eğitim Yılı





 Alan Eğitimi Dönemi
 Ek Süre







Bulunduğu Blok / Rotasyon Programı
Ele Alınnan Klinik Sorun / Olgu
Olgunun Görüldüğü Klinik Ortam

 Poliklinik  Acil  Servis  Diğer: ……….

Olgunun / Sorunun Karmaşıklık Düzeyi

 Düşük

 Orta

 Yüksek

 İlk tıbbı görüşme

Kontrol hastası

İzlem hastası

Değerlendirme dışı

Değerlendirme Ölçütleri (Yeterlikler)

Beklentinin
altı
1
2
3

Sınırda
4

5

Beklenti
Üst
düzeyinde düzeyde
6
7
8
9

Öykü alma







 











Fizik muayene







 











Tanıya yönelik işlemlerin akılcı seçimi ve uygun
şekilde istekte bulunma







 











Klinik karar verme ve değerlendirme, tanı,
tedavi, izlem planları oluşturma







 











Klinik süreci etkin ve akılcı şekilde organize
etme ve yürütme







 











Verileri doğru, eksiksiz ve uygun şekilde
kaydetme, raporlama ve saklama







 











Hasta ve hasta yakını ile etkin iletişim kurma







 











Hasta ve hasta yakınlarını hastalıkları ve
sağlığın korunmasına yönelik olarak
bilgilendirme, danışmanlık verme







 











Yasal, etik ve mesleki sorumlulukları ve
değerleri gözetme







 











İnsani, toplumsal ve kültürel sorumlulukları ve
değerleri gözetme







 











Genel olarak sunulan klinik bakımının yeterliliği





  











Değerlendirenin Adı Soyadı
Bölümü

Görevi

Değerlendirme Tarihi
Gözlem ve değerlendirme süresi

İmza:
……………………………….dk

Geribildirim süresi

……………………………….dk
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Değerlendirenin Uzmanlık Öğrencisinin Sergilediği Performansa Yönelik Görüş ve Değerlendirmeleri
Uzmanlık Öğrencisinin Güçlü Yönleri

Uzmanlık Öğrencisinin Geliştirmesi Gereken Yönleri

Uzmanlık Öğrencisi Gelişim Planı

Mezuniyet Sonrası Koordinatörler Kurulu’na iletilmek üzere önemli bir notumuz varsa lütfen kısaca belirtiniz.
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EK 3. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
UYGULAMA / GİRİŞİMSEL BECERİ GÖZLEM ve DEĞERLENDİRME FORMU
Uzmanlık Öğrencisinin Adı ve Soyadı
Bölümü
Bulunduğu Eğitim Dönemi

 Temel Eğitim Dönemi
 İleri Uzmanlık Eğitimi Dönemi



Eğitim Yılı





 Alan Eğitimi Dönemi
 Ek Süre







Bulunduğu Blok / Rotasyon Programı
Değerlendirilen Uygulama / İşlem
Olgunun Görüldüğü Klinik Ortam

 Poliklinik  Acil  Servis  Diğer: ……….

Olgunun / Sorunun Karmaşıklık Düzeyi

 Düşük

 Orta

 İlk uygulama
Değerlendirme dışı

Değerlendirme Ölçütleri (Yeterlikler)

 Yüksek

Kontrol uygulaması
Beklentinin
altı
1
2
3

5

Beklenti
Üst
düzeyinde düzeyde
6
7
8
9

 
 


















 















 

















 

















 

















 

















 

















 

















 

















 

















 















  











İşlemin endikasyonları bilme ve uygun seçim
İşlemle ilgili anatomiyi, histopatolojiyi, işlemin
adımlarını, kullanılan çıhazın teknik özelliklerini
bilme
Hasta ve hasta yakını yapılacak işlemin süreci
ve sonuçlarıyla ilgili öncesinde ve sonrasında
bilgilendirme ve onam alma
İşlem öncesi yeterli hazırlık yapma, uygun
analgesi ve sedasyon
İşlemi uygun şekilde yapma (teknik becerileri,
iletişim becerileri ve asepsi)
İşlemi uygun şekilde bitirme, işlem sürecini ve
sonuçlarını raporlama
Komplikasyonlar da dahil olmak üzere işlem
sonrası bakım ve izlem
Uygulama / girişim sürecini etkili şekilde
organize etme ve yürütme
Birlikte çalıştığı diğer sağlık çalışanları ile uygun
iletişim kurma, gerektiğinde yardım isteme, ekip
çalışmasına açık olma
İnsangücü, ekonomik ve teknolojik tüm
kaynakları akılcı şekilde kullanma ve yönetme
Hastası, kendisi ve diğer sağlık çalışanlar için
güvenli ortamlar oluşturma ve sürdürme
Oluşan eksiklikleri, aksaklıkları değerlendirme,
azaltılması yönünde gerekli düzenlemeleri
yapma
















Genel değerlendirme

Sınırda
4

Değerlendirenin Adı Soyadı
Bölümü

Görevi

Değerlendirme Tarihi
Gözlem ve değerlendirme süresi

İmza:
……………………………….dk

Geribildirim süresi

……………………………….dk
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Değerlendirenin Uzmanlık Öğrencisinin Sergilediği Performansa Yönelik Görüş ve Değerlendirmeleri
Uzmanlık Öğrencisinin Güçlü Yönleri

Uzmanlık Öğrencisinin Geliştirmesi Gereken Yönleri

Uzmanlık Öğrencisi Gelişim Planı

Mezuniyet Sonrası Koordinatörler Kurulu’na iletilmek üzere önemli bir notumuz varsa lütfen kısaca belirtiniz.
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EK 4. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PROFESYONELLİK MİNİ DEĞERLENDİRME FORMU
Uzmanlık Öğrencisinin Adı ve Soyadı
Bölümü
Bulunduğu Eğitim Dönemi

 Temel Eğitim Dönemi
 İleri Uzmanlık Eğitimi Dönemi



Eğitim Yılı





 Alan Eğitimi Dönemi
 Ek Süre







Bulunduğu Blok / Rotasyon Programı
Gözlem ve Değerlendirmenin Yapıldığı
Ortam

Poliklinik Acil Servis Sınıf Saha Laboratuvar
Diğer:…….

Değerlendirme Ölçütleri (Yeterlikler)

Değerlendirme
dışı

Beklentinin
altı
1
2
3

Sınırda
4

5

Beklenti
Üst
düzeyinde düzeyde
6
7
8
9

Hasta ve yakınlarının perspektifi önceleme,
iletişime açık olma ve karar süreçlerine katma







 











Hastayı sahiplenme, hasta ve toplum yararını
önceleme ve savunma







 











Bireysel sınırlarının, duygu ve düşüncelerinin
farkında olma, eleştirel olarak değerlendirme ve
bireysel gelişime açık olma







 











Mesleki yeterliklerinin ve performansının
farkında olma, eleştirel olarak değerlendirme ve
gelişime açık olma







 











Kanıta dayalı iş yapma, bilgileri yerinde ve
uygun şekilde kullanma, fazla, yanlış veya
taraflı çıkarımlardan kaçınma







 











Üstüne düşen sorumlukları sahiplenme, en iyi
şekilde yerine getirme ve gerektiğinde yardım
isteme / uygun yere yönlendirme







 











Kayıtları doğru, eksiksiz ve uygun şekilde tutma
ve paylaşma







 











Performansıyla ilgili geribildirim almaya ve
vermeye, bu yönde yapılan eleştirel
değerlendirmelere açık olma







 











Kendi alanının ve diğer sağlık alanlarının
sınırlarını, haklarını ve sorumluklarını anlama,
saygı gösterme ve koruma







 











Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanlarıyla
birlikte çalışmaya ve karar vermeye açık olma







 











Zor, çatışmalı ve belirsiz durumlarda serinkanlı
davranma, bu durumlarla başedebilme,







 











Yaşanan klinik süreci ve bu süreçte insangücü,
ekonomik ve teknolojik tüm kaynakları etkili ve
akılcı şekilde organize etme ve yürütme







 











Yasal, etik ve mesleki sorumlulukları ve
değerleri gözetme







 











İnsani, toplumsal ve kültürel sorumlulukları ve
değerleri gözetme
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Oluşan eksiklikleri, aksaklıkları sahiplenme,
değerlendirme ve azaltılması yönünde gerekli
düzenlemeleri yapma







 











İnsani ve mesleki değerlerle bağdaşmayan
tutum ve davranışlardan kaçınma







 











Hasta ve yakınlarına, öğrencilere veya birlikte
çalıştığı diğer sağlık çalışanlara karşı rahatsız
edici, fiziksel veya psikolojik baskı / şiddet
oluşturan tutum ve davranışlardan sakınma







 











Genel değerlendirme





  











Değerlendirenin Adı Soyadı
Bölümü

Görevi

Değerlendirme Tarihi
Gözlem ve değerlendirme süresi

İmza:
……………………………….dk

Geribildirim süresi

……………………………….dk

Değerlendirenin Uzmanlık Öğrencisine Yönelik Görüş ve Değerlendirmeleri
Uzmanlık Öğrencisinin Güçlü Yönleri

Uzmanlık Öğrencisinin Geliştirmesi Gereken Yönleri

Uzmanlık Öğrencisi Gelişim Planı

Mezuniyet Sonrası Koordinatörler Kurulu’na iletilmek üzere önemli bir notumuz varsa lütfen kısaca belirtiniz.
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EK 5. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AKRAN MİNİ DEĞERLENDİRME FORMU
Uzmanlık Öğrencisinin Adı ve Soyadı
Bölümü
Bulunduğu Eğitim Dönemi

 Temel Eğitim Dönemi
 İleri Uzmanlık Eğitimi Dönemi

Eğitim Yılı



Değerlendirme Ölçütleri (Yeterlikler)


Değerlendirme dışı



 Alan Eğitimi Dönemi
 Ek Süre



Beklentinin
altı
1
2
3



Sınırda
4



5

Beklenti
Üst
düzeyinde düzeyde
6
7
8
9

Tıbbi görüşme ve tanısal süreçleri etkin ve
akılcı bir şekilde organize etme ve yürütme







 











Uygun ve yeterli tedavi, izlem planı oluşturma







 











Uzmanlık alanına özgü teknik becerileri /
uygulamaları düzeyine uygun şekilde yapma







 











Yaşanan klinik süreci akılcı ve etkin şekilde
organize etme, yürütme, zamanı etkin kullanma







 











İnsangüçü, ekonomik ve teknolojik tüm
kaynakları etkili ve akılcı şekilde kullanma







 











Üstüne düşen sorumlukları sahiplenme, işini en
iyi şekilde yerine getirmeye çalışma







 











Mesleki yeterliklerinin ve performansının
farkında olma, bu yönde yapılan eleştirel
değerlendirmelere ve gelişime açık olma







 











Hasta ve yakınlarını önemseme, saygı duyma,
iletişime açık olma ve karar süreçlerine katma







 











Hasta haklarını ve etik değerleri gözetme







 











Hasta ve hasta yakınlarını hastalıkları ile ilgili
ayrıntılı şekilde bilgilendirme







 











Mesleki değerlere saygı gösterme, kendi
alanının ve diğer sağlık alanlarının sınırlarını,
haklarını ve sorumluklarını anlama ve gözetme







 











Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanlarıyla
iletişime, birlikte çalışmaya ve karar vermeye
açık olma







 











Kolayca ulaşılabilme, yardıma açık olma







 











Zor, çatışmalı ve belirsiz durumlarda serinkanlı
davranma, bu durumlarla başedebilme,







 











Sağlık bakımı sırasında oluşan eksiklikleri,
aksaklıkları sahiplenme ve azaltılması yönünde
gerekli düzenlemeleri yapma







 











İnsani ve mesleki değerlerle bağdaşmayan
tutum ve davranışlardan kaçınma







 











Hasta ve yakınlarına, öğrencilere veya birlikte
çalıştığı diğer sağlık çalışanlara karşı rahatsız
edici, fiziksel veya psikolojik baskı / şiddet
oluşturan tutum ve davranışlardan sakınma
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Öğrencilerin, meslektaşlarının ve birlikte
çalıştığı sağlık çalışanlarının eğitimine ve
gelişime katkıda bulunma







 











Genel değerlendirme





  











Değerlendiren: Kendisi

Eğitici Uzman / Başasistan Uzmanlık öğrencisi Hemşire

Diğer yardımcı sağlık calışanı:…………………………………………………………. Diğer:……………………………………………………..
Değerlendirme Tarihi

İmza:

Değerlendirenin Uzmanlık Öğrencisine Yönelik Görüş ve Değerlendirmeleri
Uzmanlık Öğrencisinin Güçlü Yönleri

Uzmanlık Öğrencisinin Geliştirmesi Gereken Yönleri

Mezuniyet Sonrası Koordinatörler Kurulu’na iletilmek üzere önemli bir notumuz varsa lütfen kısaca belirtiniz.
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EK 6. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BLOK / ROTASYON SONU GENEL DEĞERLENDİRME FORMU
Uzmanlık Öğrencisinin Adı ve Soyadı
Bölümü
Bulunduğu Eğitim Dönemi

 Temel Eğitim Dönemi
 İleri Uzmanlık Eğitimi Dönemi



Eğitim Yılı





 Alan Eğitimi Dönemi
 Ek Süre







Tamamlanan Blok / Rotasyon Programı
Progmamın Başlama ve Bitiş Tarihleri

..… / ………………../………… _ ..… / ………………../…………

Değerlendirme Ölçütleri (Yeterlikler)

Değerlendirme dışı

Beklentinin
altı
1
2
3

Sınırda
4

5

Beklenti
Üst
düzeyinde düzeyde
6
7
8
9

Hekimlik Uygulamaları: Nitelikli Hasta Bakımı
Temel klinik becerileri (öykü, alma, muayene,
tanısal işlemler, ve tanıya ulaşma)







 











Uzmanlık alanına özgü teknik becerileri







 











Verileri doğru, eksiksiz ve uygun şekilde
yorumlama, kaydetme, raporlama ve saklama







 











Hastanın durumuna uygun tanı, tedavi ve izlem
planları oluşturma ve uygulama







 











Hasta ve hasta yakını hastalıklarına yönelik
olarak bilgilendirme, sağlığı korumaya ve
iyileştirmeye yönelik gerekli önlemleri alma







 











Poliklinik, servis ve sahada yaşanan bakım
süreçlerini (asiste etme) organize etme ve
yürütme







 











Tanısal veya tedavi edici her türlü girişim
süreçlerini (asiste etme) organize etme ve
yürütme







 











Klinik durumla ilgili tüm verilere ulaşma, uygun
şekilde kullanma, raporlama ve paylaşma







 











Klinik akıl yürtüme, karar verme ve
değerlendirme







 











Akıl yürütme, karar verme ve
değerlendirmelerini yeterli temel, klinik, sosyaldavranışsal bilgilerle temellendirme







 











Alanıyla ilgili literatürü takip etme,
değerlendirme ve kanıta dayalı iş yapma







 











Hasta ve hasta yakınıyla etkin iletişim kurma







 











Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkin
iletişim kurma, birlikte çalışma ve karar verme







 











Yasal, etik ve mesleki sorumlulukları, değerleri
gözetme, uygun tutum ve davranış sergileme







 











Tıbbi Bilgi ve Kanıta Dayalı Tıp

Profesyonel Davarnış ve Değerler
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İnsani, toplumsal ve kültürel sorumlulukları ve
değerleri gözetme, uygun tutum ve davranış
sergileme







 











Bireysel sınırlarının farkında olma, eleştirel
olarak değerlendirme ve gelişime açık olma







 











Mesleki yeterliklerinin ve performansının
farkında olma, bu yönde yapılan eleştirel
değerlendirmelere ve gelişime açık olma







 











Sağlık bakımı sırasında oluşan eksiklikleri,
aksaklıkları sahiplenme ve azaltılması yönünde
gerekli düzenlemeleri yapma







 











İnsangüçü, ekonomik ve teknolojik tüm
kaynakları etkili ve akılcı şekilde kullanarak
polikliniği, servisi vb yönetme







 











Sağlık sistemleri ve politikalarını
değerlendirerek sağlık uygulamaları sırasında
hasta ve toplum yararını önceleme ve savunma







 











Öğrencilerin, meslektaşlarının ve birlikte
çalıştığı sağlık çalışanlarının eğitimine ve
gelişime katkıda bulunma







 











Genel değerlendirme





  











Değerlendirenin Adı Soyadı
Bölümü
Değerlendirme Tarihi

Görevi
İmza:

Uzmanlık Öğrencisinin Blok / Rotasyon Boyunca Sergilediği Performansa Yönelik Görüş ve Değerlendirmeler
Uzmanlık Öğrencisinin Güçlü Yönleri

Uzmanlık Öğrencisinin Geliştirmesi Gereken Yönleri

Uzmanlık Öğrencisi Gelişim Planı

Mezuniyet Sonrası Koordinatörler Kurulu’na iletilmek üzere önemli bir notumuz varsa lütfen kısaca belirtiniz.
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EK 7. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇOKTAN SEÇMELİ SORU HAZIRLAMA ve ANALİZ FORMU
SORUYA AİT BİLGİLER ve SORU BANKASI KODLAMA SİSTEMİ
Anabilim/ Bilim Dalı
AD Başkanı:
Hazırlayan Öğretim Elemanı
Program
Temel klinik beceriler
İletişim
Yeterlik

Konu/
Tema

Düzey
Eğitim
SORU

 İncelendi

Hasta ve hastalık süreci
Kişilerarası ilişkiler ve ekip çalışması
Sağlık bakım süreci
Etik ve mesleki sorumluklar, değerler
Sağlığın korunması/iyileştirilmesi
İnsani, toplumsal ve kültürel sorumluklar, değerler
Bilgiye ulaşma ve yönetme
Reflektif uygulama ve sürekli gelişim
Bilgi, eleştirel düşünme, karar verme Sağlık sistemleri, toplum yönelimli hekimlik
Bilimsel yöntemler ve araştırma
Eğitim ve danışmanlık
Normal yapı
Tanısal işlemler
Epidemiyoloji
Normal işlevler, mekanizmalar
Tanı, ayırıcı tanı
Araştırma
Etiyoloji, patogenez/ patofizyoloji Tedavi-ilaç, dav. değiş. İletişim, ekip çalışması
Klinik bulgu ve belirtiler
Tedavi-girişimsel
Hasta güvenliği
Sağlığın psikososyal, kültürel
Kontrol ve izlem
Yönetim
Koruyucu hekimlik
Sağlık sistemleri, yönetimi
boyutu
Etik ve yasal ilkeler, karar verme Çevre sağlığı
Hasta eğitimi, danışmanlık
 1. Düzey: Temel kavram ve ilkeleri hatırlama, açıklama.
 2. Düzey: Kavram ve ilkeleri uygulama, olgu çözümleme
 3. Düzey: Klinik karar verme, planlama, oluşturma, yapma, değerlendirme
Dönemi:  Temel Eğitim Dönemi  Alan Eğitimi Dönemi  İleri Uzmanlık Eğitimi Dönemi

SORU No ve KODU:

Soru
kökü

Seçenek

Kaynak
Yanıt

Doğru yanıt: ……

Doğru yanıtlanma oranı (Beklentiniz): % ……
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SORU ANALİZİ
Aşağıdaki bölüm Soru Değerlendirme Komisyonu tarafından sınav sonrasında yapılan
analizlere göre doldurulacak ve analizi sonuçlara size gönderilecektir.

Analiz
Sonuçları

KARAR

Şıkların işaretlenme yüzdesi:
A

B

C

D

E

Zorluk İndeksi: ……………………
BOŞ

Ayrıcılık İndeksi: …………………

SINAV ÖNCESİ  Kabul
ve/veya
 İyileştirme (Teknik):
SONRASI
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 İyileştirme

(İçerik):

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 Soru

kullanılamaz:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
SORU BANKASI  KOLAY



ORTA



ZOR
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EK 8. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OLGUYA DAYALI ÇOKTAN SEÇMELİ SORU HAZIRLAMA ve ANALİZ FORMU
SORUYA AİT BİLGİLER ve SORU BANKASI KODLAMA SİSTEMİ
Anabilim/ Bilim Dalı
AD Başkanı:
Hazırlayan Öğretim Elemanı
Program
Temel klinik beceriler
İletişim
Yeterlik

Konu/
Tema

Düzey

 İncelendi

Hasta ve hastalık süreci
Kişilerarası ilişkiler ve ekip çalışması
Sağlık bakım süreci
Etik ve mesleki sorumluklar, değerler
Sağlığın korunması/iyileştirilmesi
İnsani, toplumsal ve kültürel sorumluklar, değerler
Bilgiye ulaşma ve yönetme
Reflektif uygulama ve sürekli gelişim
Bilgi, eleştirel düşünme, karar verme Sağlık sistemleri, toplum yönelimli hekimlik
Bilimsel yöntemler ve araştırma
Eğitim ve danışmanlık
Normal yapı
Tanısal işlemler
Epidemiyoloji
Normal işlevler, mekanizmalar
Tanı, ayırıcı tanı
Araştırma
Etiyoloji, patogenez/ patofizyoloji Tedavi-ilaç, dav değiş
İletişim, ekip çalışması
Klinik bulgu ve belirtiler
Tedavi-girişimsel
Hasta güvenliği
Sağlığın psikososyal, kültürel
Kontrol ve izlem
vYönetim
Koruyucu hekimlik
Sağlık sistemleri, yönetimi
boyutu
Etik ve yasal ilkeler, karar verme Çevre sağlığı
Hasta eğitimi, danışmanlık
 1. Düzey: Temel kavram ve ilkeleri hatırlama, açıklama.
 2. Düzey: Kavram ve ilkeleri uygulama, olgu çözümleme
 3. Düzey: Klinik karar verme, planlama, oluşturma, yapma, değerlendirme
Dönemi:  Temel Eğitim Dönemi  Alan Eğitimi Dönemi  İleri Uzmanlık Eğitimi Dönemi

Eğitim
SORU
Gövde/
Olgu

SORU No ve KODU:

Soru kökü

Seçenek

Kaynak
Yanıt

Doğru yanıt: ……

Doğru yanıtlanma oranı (Beklentiniz): % ……

56

SORU ANALİZİ
Aşağıdaki bölüm Soru Değerlendirme Komisyonu tarafından sınav sonrasında yapılan
analizlere göre doldurulacak ve analizi sonuçlara size gönderilecektir.

Analiz
Sonuçları

KARAR

Şıkların işaretlenme yüzdesi:
A

B

C

D

E

Zorluk İndeksi: …………………….
BOŞ

Ayrıcılık İndeksi: ………………….

SINAV ÖNCESİ  Kabul
ve/veya
 İyileştirme (Teknik):
SONRASI
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
 İyileştirme

(İçerik):

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
 Soru

kullanılamaz:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
SORU BANKASI  KOLAY

 ORTA

 ZOR
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EK 9. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OLGUYA DAYALI ÇOKTAN SEÇMELİ EŞLEŞTİRME SORUSU HAZIRLAMA ve ANALİZ FORMU
SORUYA AİT BİLGİLER ve SORU BANKASI KODLAMA SİSTEMİ
Anabilim/ Bilim Dalı
AD Başkanı:
Hazırlayan Öğretim Elamanı
Program
Temel klinik beceriler
İletişim
Yeterlik

Konu/
Tema

Düzey
Eğitim
SORU

 İncelendi

Hasta ve hastalık süreci
Kişilerarası ilişkiler ve ekip çalışması
Sağlık bakım süreci
Etik ve mesleki sorumluklar, değerler
Sağlığın korunması/iyileştirilmesi
İnsani, toplumsal ve kültürel sorumluklar, değerler
Bilgiye ulaşma ve yönetme
Reflektif uygulama ve sürekli gelişim
Bilgi, eleştirel düşünme, karar verme Sağlık sistemleri, toplum yönelimli hekimlik
Bilimsel yöntemler ve araştırma
Eğitim ve danışmanlık
Normal yapı
Tanısal işlemler
Epidemiyoloji
Normal işlevler, mekanizmalar
Tanı, ayırıcı tanı
Araştırma
Etiyoloji, patogenez/ patofizyoloji Tedavi-ilaç, dav. değiş. İletişim, ekip çalışması
Klinik bulgu ve belirtiler
Tedavi-girişimsel
Hasta güvenliği
Sağlığın psikososyal, kültürel
Kontrol ve izlem
Yönetim
Koruyucu hekimlik
Sağlık sistemleri, yönetimi
boyutu
Etik ve yasal ilkeler, karar verme Çevre sağlığı
Hasta eğitimi, danışmanlık
 1. Düzey: Temel kavram ve ilkeleri hatırlama, açıklama.
 2. Düzey: Kavram ve ilkeleri uygulama, olgu çözümleme
 3. Düzey: Klinik karar verme, planlama, oluşturma, yapma, değerlendirme
Dönemi:  Temel Eğitim Dönemi  Alan Eğitimi Dönemi  İleri Uzmanlık Eğitimi Dönemi

Olgular

SORU No ve KODU:

1. OLGU:

2. OLGU:

3. OLGU:
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Soru
kökü

Seçenek
Listesi

A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.
H.
I.
K.
L.
M.

Kaynak
Yanıt

Doğru yanıt: ……

Doğru yanıtlanma oranı (Beklentiniz): % ……

SORU ANALİZİ
Aşağıdaki bölüm Soru Değerlendirme Komisyonu tarafından sınav sonrasında yapılan
analizlere göre doldurulacak ve analizi sonuçlara size gönderilecektir.

Analiz
Sonuçları

KARAR

Şıkların işaretlenme yüzdesi:
A

B

C

D

E

Zorluk İndeksi: ……………………
BOŞ

Ayrıcılık İndeksi: …………………

SINAV ÖNCESİ  Kabul
ve/veya
 İyileştirme (Teknik):
SONRASI
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 İyileştirme

(İçerik):

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 Soru

kullanılamaz:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
SORU BANKASI  KOLAY



ORTA



ZOR
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EK 10. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OLGUYA DAYALI YAPILANDIRILMIŞ SÖZLÜ SINAV SORUSU HAZIRLAMA ve ANALİZ FORMU
SORUYA AİT BİLGİLER ve SORU BANKASI KODLAMA SİSTEMİ
Anabilim/ Bilim Dalı
AD Başkanı:
Hazırlayan Öğretim Elamanları:
Program
Temel klinik beceriler
İletişim
Yeterlik

Konu/
Tema

Düzey
Eğitim
SORU

 İncelendi

Hasta ve hastalık süreci
Sağlık bakım süreci
Sağlığın korunması/iyileştirilmesi
Bilgiye ulaşma ve yönetme
Bilgi, eleştirel düşünme, karar
verme
Bilimsel yöntemler ve araştırma
Normal yapı, işlev ve
mekanizmalar
Klinik akıl yürütme, karar
verme,
değerlendirme
Sağlığın psikososyal, kültürel
boyutu
Etik akıl yürütme, karar verme,
değerlendirme

Kişilerarası ilişkiler ve ekip çalışması
Etik ve mesleki sorumluklar, değerler
İnsani, toplumsal ve kültürel sorumluklar,
değerler
Reflektif uygulama ve sürekli gelişim
Sağlık sistemleri, toplum yönelimli hekimlik
Eğitim ve danışmanlık
Profesyonel/ mesleki
Araştırma becerileri,
sorumluklar, davranışlar kanıta dayalı karar verme
Tanısal işlemler,
İletişim, ekip çalışması
Hasta güvenliği
yorumlama
Tedavi, kontrol, izlem
Sağlık bakım sürecinin
Koruyucu hekimlik
yönetimi
Çevre sağlığı
Sağlık sistemleri,
Epidemiyoloji
yönetimi
Hasta eğitimi,
danışmanlık
 2. Düzey: Kavram ve ilkeleri uygulama, olgu çözümleme
 3. Düzey: Karar verme, planlama, oluşturma, yapma, değerlendirme
 Profesyonellik: Bireysel, mesleki ve etik nitelikler ve yaklaşım
Dönemi:  Temel Eğitim Dönemi  Alan Eğitimi Dönemi
 İleri Uzmanlık Eğitimi Dönemi

SORU No ve KODU:

Olgu

Sorular

Yanıt
Anahtarı

60

Kaynak
Eğitim
Düzeyine
Uygun
Karar verme
ve
Notlandırma

Üst
düzey

9 10

Yeterli
Eğitim
Düzeyi:
 Temel Eğitim
Dönemi
 Alan Eğitimi
Dönemi
 İleri
Uzmanlık
Eğitimi Dönemi

7

8

Kabul
edilebilir
5

6

Yetersiz
3

4

Çok
Yetersiz
1

2

İlgili tüm bilgiler detaylı bir şekilde anlaşılmış, entegre edilmiş.
Karmaşık, belirsiz/ ikilemli durumlar da dahil bilgiye dayalı akıl yürütme
ve karar vermede yeterli. Duruma göre planlamalar, düzenlemeler ve
çoklu yönlü tutarlı değerlendirmeler yapabilmekte. Profesyonellik
(bireysel, mesleki ve etik) açısından nitelikli ve duruma uygun yaklaşım
sergileyebilmekte.
İlgili tüm bilgiler yeterli düzeyde anlaşılmış, ancak az sayıda da olsa
bilgide eksiklikler, sınırlı anlamalar ve bilgiler arasında yer yer
kopukluklar var. Bilgiye dayalı akıl yürütme ve karar vermede yeterli.
Planlamalar ve değerlendirmeler yapabilmekte ancak bazı boyutlar
atlanmakta. Profesyonel yaklaşım, tutum ve davranışların farkında
ancak uygulamada bazı eksikler gözlenmekte.
İlgili bilgilerin bir kısmı yeterince anlaşılmamış ve bilgiler arası
kopukluklar var ancak bu durum karar verme ve değerlendirmede
önemli sorunlar oluşturmayacak düzeyde. Bilgiye dayalı akıl yürütme,
karar verme becerileri ve/veya planlama ve değerlendirme becerileri
orta düzeyde ve geliştirilmeli; karar vermede ve değerlendirmede bazı
uygun olmayan, zorlama ilişkilendirmeler yapmakta. Profesyonel
yaklaşım, tutum davranışlara yönelik bilgi ve beceriler orta düzeyde ve
geliştirilmeli.
Önemli bilgi eksiklikleri var, bilgiler arasında önemli kopukluklar var.
Bilgileri normal/ klinik durumlara uygulamakta zorlanmakta. Klinik akıl
yürütme ve karar vermeye yönelik beceriler zayıf. Planlama ve
değerlendirme becerileri zayıf. Profesyonel yaklaşım, tutum ve
davranışlara yönelik önemli bilgi ve beceri eksiklikleri var.
Çok önemli bilgi eksikleri ve yanlış anlamalar var, bilgiler arası
entegrasyon yok. Bilgileri normal/ klinik durumlara uygulayamamakta.
Klinik akıl yürütme, karar vermeye yönelik ve/veya planlama ve
değerlendirme becerileri çok zayıf. Profesyonel/ mesleki değerlerle
bağdaşmayan yaklaşım ve tutumlar gözlenmekte, görüş ve
değerlendirmeler yapılmakta.

Nota Dönüştürme

…..
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EK 11. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OLGUYA DAYALI MODİFİYE YAZILI SINAV SORUSU HAZIRLAMA ve ANALİZ FORMU
SORUYA AİT BİLGİLER ve SORU BANKASI KODLAMA SİSTEMİ
Anabilim/ Bilim Dalı
AD Başkanı:
Hazırlayan Öğretim Elamanları:
Program
Temel klinik beceriler
İletişim
Yeterlik

Konu/
Tema

Düzey
Eğitim
SORU

 İncelendi

Hasta ve hastalık süreci
Kişilerarası ilişkiler ve ekip çalışması
Sağlık bakım süreci
Etik ve mesleki sorumluklar, değerler
Sağlığın korunması/iyileştirilmesi
İnsani, toplumsal ve kültürel sorumluklar, değerler
Bilgiye ulaşma ve yönetme
Reflektif uygulama ve sürekli gelişim
Bilgi, eleştirel düşünme, karar verme Sağlık sistemleri, toplum yönelimli hekimlik
Bilimsel yöntemler ve araştırma
Eğitim ve danışmanlık
Normal yapı, işlev ve
Profesyonel/ mesleki
Araştırma becerileri, kanıta
mekanizmalar
sorumluklar, davranışlar
dayalı karar verme
Klinik akıl yürütme, karar verme, Tanısal işlemler,
İletişim, ekip çalışması
Hasta güvenliği
değerlendirme
yorumlama
Sağlığın psikososyal, kültürel
Tedavi, kontrol, izlem
Sağlık bakım sürecinin
Koruyucu hekimlik
boyutu
yönetimi
Etik akıl yürütme, karar verme,
Çevre sağlığı
Sağlık sistemleri, yönetimi
Epidemiyoloji
Hasta eğitimi, danışmanlık
değerlendirme
 2. Düzey bilgi: Kavram ve ilkeleri uygulama, olgu çözümleme
 3. Düzey bilgi: Karar verme, planlama, oluşturma, yapma, değerlendirme
 Profesyonellik: Bireysel, mesleki ve etik nitelikler ve yaklaşım
Dönemi:  Temel Eğitim Dönemi  Alan Eğitimi Dönemi
 İleri Uzmanlık Eğitimi Dönemi

SORU No ve KODU:

Olgu

Sorular

Yanıt
Anahtarı

62

Kaynak

Eğitim
Düzeyine
Uygun
Karar verme
ve
Notlandırma
Eğitim
Düzeyi:
 Temel
Eğitim
Dönemi
 Alan
Eğitimi
Dönemi
 İleri
Uzmanlık
Eğitimi
Dönemi

Üst
düzey

9 10

Yeterli
7

8

Kabul
edilebilir
5

6

Yetersiz
3

4

Çok
Yetersiz
1

2

İlgili tüm bilgiler detaylı bir şekilde anlaşılmış, entegre edilmiş. Karmaşık,
belirsiz/ ikilemli durumlar da dahil bilgiye dayalı akıl yürütme ve karar
vermede yeterli. Duruma göre planlamalar, düzenlemeler ve çoklu yönlü
tutarlı değerlendirmeler yapabilmekte. Profesyonellik (bireysel, mesleki ve
etik) açısından nitelikli ve duruma uygun yaklaşım sergileyebilmekte.
İlgili tüm bilgiler yeterli düzeyde anlaşılmış, ancak az sayıda da olsa bilgide
eksiklikler, sınırlı anlamalar ve bilgiler arasında yer yer kopukluklar var.
Bilgiye dayalı akıl yürütme ve karar vermede yeterli. Planlamalar ve
değerlendirmeler
yapabilmekte
ancak
bazı
boyutlar
atlanmakta.
Profesyonel yaklaşım, tutum ve davranışların farkında ancak uygulamada
bazı eksikler gözlenmekte.
İlgili bilgilerin bir kısmı yeterince anlaşılmamış ve bilgiler arası kopukluklar
var ancak bu durum karar verme ve değerlendirmede önemli sorunlar
oluşturmayacak düzeyde. Bilgiye dayalı akıl yürütme, karar verme
becerileri ve/veya planlama ve değerlendirme becerileri orta düzeyde ve
geliştirilmeli; karar vermede ve değerlendirmede bazı uygun olmayan,
zorlama ilişkilendirmeler yapmakta. Profesyonel yaklaşım, tutum
davranışlara yönelik bilgi ve beceriler orta düzeyde ve geliştirilmeli.
Önemli bilgi eksiklikleri var, bilgiler arasında önemli kopukluklar var.
Bilgileri normal/ klinik durumlara uygulamakta zorlanmakta. Klinik akıl
yürütme ve karar vermeye yönelik beceriler zayıf. Planlama ve
değerlendirme becerileri zayıf. Profesyonel yaklaşım, tutum ve davranışlara
yönelik önemli bilgi ve beceri eksiklikleri var.
Çok önemli bilgi eksikleri ve yanlış anlamalar var, bilgiler arası entegrasyon
yok. Bilgileri normal/ klinik durumlara uygulayamamakta. Klinik akıl
yürütme, karar vermeye yönelik ve/veya planlama ve değerlendirme
becerileri çok zayıf. Profesyonel/ mesleki değerlerle bağdaşmayan yaklaşım
ve tutumlar gözlenmekte, görüş ve değerlendirmeler yapılmakta.

Nota dönüştürme

………..
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EK 12. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN DEĞERLENDİRME FORMU
Cinsiyetiniz: …………….

Eğitim Yılınız :…………..

Anabilim / Bilim Dalınız: ............................................................................................................
Şu anda aylık ortalama çalışma saatiniz (hizmet, araştırma, eğitim vb tüm işler dahil):……..
Eğitime ayırdığınız süre: ………..saat/ay
Hizmete ayırdığınız süre (nöbetler dahil):………..saat/ay
Bir ayda tuttuğunuz nöbet sayısı: ………………
Nöbet sonrası izin kullanabiliyor musunuz:  Evet  Hayır
Araştırmaya ayırdığınız süre: ………saat/ay
Sekretarya işleri gibi asıl görevleriniz dışında kaldığını düşündüğünüz işlere ayırdığınız süre: ….saat/ay

A. KLİNİK ORTAMIN NİTELİKLERİ ve ÇALIŞMA KOŞULLARI
Lütfen bölümünüzdeki (anabilim dalınız veya bilim dalınızdaki) iş ortamına (poliklinik, servis,
girişim odası, laboratuar) ve bireysel iş deneyimlerinize yönelik olarak aşağıda sıralanan her
bir ifadeyi ayrı ayrı değerlendiriniz.

Değerlendirme ölçütü: 1-Kesinlikle katılmıyorum 2-Katılmıyorum
3-Kararsızım 4-Katılıyorum 5-Kesinlikle katılıyorum
Bölümde asistanların çalışma şekilleri ve koşulları açıkça
belirlenmiştir
Asistanların bireysel sorumlukları ve hakları açıkça belirlenmiştir
Bölümde üzerimdeki iş yükünü makul buluyorum
Bölümde asistanlar arasındaki iş dağılımını dengeli buluyorum
Bölümde taşıdığım sorumluklarımı o andaki seviyeme uygun
buluyorum
Sorumluklarımı yerine getirirken kıdemlilerimden gerekli duyduğum
desteği ve yönlendirmeyi alırım
Bölümde tüm asistanlar kendi sorumlukları yerine getirir
Bölümde işler belirli bir plan ve program dahilinde yürür
Bölümde asistanlar kendilerini ilgilendiren kararların alınma sürecine
katılır
Kurumda birlikte çalıştığım kişilerin yaptıkları işleri nitelikli buluyorum
 Bölümdeki meslektaşlarım:
 Birlikte çalıştığımı diğer bölümlerdeki meslektaşlarım:
 Yardımcı / teknik elemanlar ve birimler:
Bölümde bir asistanın iş tanımı dışında kalan işler yapmak zorunda
kalıyorum
Bölümde yaptığım işe değer verildiğini, takdir edildiğimi
düşünüyorum
Kurumda çalıştığım ortamdaki ilişkileri insani ve yapıcı buluyorum
 Bölüm içi:
 Beraber çalıştığım diğer bölümler / birimler arası:
 Yönetim:
Çalıştığım ortamı fiziksel ve psikolojik açıdan güvenli buluyorum
(fiziksel şiddet, aşağılanma, tehdit, sindirme vs)
Çalıştığım ortamı nitelikli sağlık hizmeti vermek için teknik alt yapı ve
donanım açısından yeterli buluyorum

Değerlendirme Ölçütü
1 2
3
4
5
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B. ÖĞRENİM DENEYİMİ ve ORTAMI
Lütfen bölümünüzdeki (anabilim dalınız veya bilim dalınızdaki) öğrenme ortamına ve bireysel öğrenim
deneyimlerinize yönelik olarak aşağıda sıralanan her bir ifadeyi ayrı ayrı değerlendiriniz.

Değerlendirme ölçütü: 1-Kesinlikle katılmıyorum 2-Katılmıyorum
3-Kararsızım 4-Katılıyorum 5-Kesinlikle katılıyorum

Bölümdeki hizmet ve eğitim yükünü dengeli buluyorum
Bölümdeki eğitim programı haftalık, aylık, yıllık, dönemlik vb olarak
belirlidir
Eğitim programının alanımla ilgili temel yeterlikleri kazanmak için yeterli
olduğunu düşünüyorum
Eğitim programının bireysel beklentilerime, ihtiyaçlarıma yönelik olarak
bana yeterli fırsatlar sunduğunu düşünüyorum
Şu ana kadar aldığım eğitim, programa uygun olarak yürüdü
Şu ana kadar eğitimimle ilgili düzenli olarak danışmanlık aldım
Nitelikli bir uzmanlık eğitimi için eğiticilerin yeterli olduğunu
düşünüyorum
 alanla ilgili bilgi ve becerileri açısından:
 eğiticilik becerileri açısından:
 insani ve profesyonel yaklaşımları (iletişim, mesleki, etik ve insani
değerler) açısından:
Şu ana kadar bölümdeki eğiticilere gerektiğinde kolayca ulaşabildim
Bölümde bakılan yıllık hasta sayısının ve çeşitliliğinin, tüm asistanların
nitelikli bir uzmanlık eğitimi almaları için yeterli olduğunu düşünüyorum
 Poliklinik ve servis:
 Acil:
 Cerrahi girişimler:
 Tanı ve tedaviye yönelik diğer girişimler:
Alanımla ilgili temel yeterlikleri geliştirmeye yönelik olarak şu ana kadar
yaşadığım klinik ve öğrenme deneyimlerimi yeterli buluyorum*
Eğitim sürecinde mesleki ve bireysel gelişimle ilgili eğiticilerden düzenli
olarak yeterli geribildirim aldım
Yaşadığım eğitim süreciyle ilgili düzenli olarak yeterli geribildirim
verebildim
Bölümdeki iş yoğunluğum eğitimimi olumsuz yönde etkilememektedir
Uzmanlık eğitimim sırasında kullanılan eğitim etkinliklerini (ders, olgu
tartışması, makale saatleri, seminerler, konseyler, klinik ve laboratuar
ortamlarında gerçekleştirilen eğitimler vb) yeterli ve klinik eğitim
açısından uygun buluyorum
 Bilgiye yönelik eğitim:
 Hekimlik / laboratuvar becerilerine yönelik eğitim:
 Mesleki / profesyonel davranış ve değerlere yönelik eğitim:
 Araştırmaya yönelik eğitim, uzmanlık tezi, diğer araştırma
etkinlikleri:
Şu ana kadar tamamladığım rotasyonlardaki klinik deneyimlerimi ve
buralarda aldığım eğitimleri yararlı buluyorum
Kurumdaki eğitim alt yapısını, eğitim araç ve gereçlerini (kütüphane,
eğitim teknolojileri) nitelikli bir eğitim için yeterli buluyorum
Eğitim sırasında kullanılan değerlendirme yöntemlerini / yapılan
sınavları yeterli ve klinik eğitim açısından uygun buluyorum
 Bilgiye yönelik değerlendirme:
 Hekimlik / laboratuvar becerilerine yönelik değerlendirme:
 Mesleki / profesyonel davranış ve değerlere yönelik
değerlendirme:
Nitelikli bir uzmanlık eğitimi almak için kurumdaki,
 fiziki alt yapı ve teknolojik donanımı yeterli buluyorum
 organizasyonel yapı ve işleyişi (MSKK) yeterli buluyorum

Değerlendirme Ölçütü
1
2
3
4
5
  


  










































































































































































































*Lütfen bu ifadeyi kıdeminizi / asistanlıkta geçirdiğiniz yılı dikkate alarak cevaplayınız.
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EK 13. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
UZMANLIK EĞİTİMİ EĞİTİCİ DEĞERLENDİRME FORMU
Cinsiyetiniz: …………….

Yaşınız: …………………

Ünvanınız:……………….

Anabilim / Bilim Dalınız: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aylık ortalama çalışma saatiniz (kurumunuz bünyesinde yaptığınız tüm işler): …………..
Eğitime ayırdığınız süre: ………..saat/ay

Hizmete ayırdığınız süre:……….. saat/ay

Araştırmaya ayırdığınız süre: ……….saat/ay

Yönetim işlerine ayırdığınız süre:……saat/ay

Kurumunuzda varsa diğer işler için ayırdığınız süre: …………..saat/ay
A. İŞ ORTAMININ NİTELİKLERİ ve ÇALIŞMA KOŞULLARI
Lütfen bölümünüzdeki (anabilim dalınız veya bilim dalınızdaki) klinik ortama ve uzmanlık
öğrencilerinin çalışma koşullarına yönelik olarak aşağıda sıralanan her bir ifadeyi ayrı ayrı
değerlendiriniz.
Değerlendirme ölçütü: 1-Kesinlikle katılmıyorum 2-Katılmıyorum
Değerlendirme Ölçütü
3-Kararsızım 4-Katılıyorum 5-Kesinlikle katılıyorum
1
2 3
4
5


Bölümde asistanların çalışma şekilleri ve koşulları açıkça   
belirlenmiştir
  


Asistanların bireysel sorumlukları ve hakları açıkça belirlenmiştir
  


Bölümde asistanların üzerindeki iş yükü makul ve dengelidir
  


Bölümde öğretim elamanları arasındaki iş yükü makul ve dengelidir
  


Asistanlara verilen sorumluklar o andaki seviyelerine uygundur
Asistanlar sorumluklarını yerine getirirken kıdemlilerden gerekli
  


desteği ve yönlendirmeyi alır





Bölümde asistanlar kendi sorumluklarını yerine getirir


Bölümde birlikte çalıştığım meslektaşlarım kendi sorumluklarını   
yerine getirir
  


Bölümde işler belirli bir plan ve program dahilinde yürür


Bölümde asistanlar kendilerini ilgilendiren kararların alınma sürecine   
katılır
Kurumda birlikte çalıştığım kişi ve birimlerden gerekli desteği alıyor
ve uyumlu bir şekilde çalışabiliyorum
  


 Bölümdeki meslektaşlarım:
  


 Birlikte çalıştığımı diğer bölümlerdeki meslektaşlarım:





 Bölümdeki yardımcı / teknik elemanlar:





 Başhekimlik, hastane müdürlüğü
  


 Dekanlık / eğitim kurulları (TEGEK, MSKK)
  


Bölümde asistanların, bir asistanın iş tanımı dışında işler yapmak
  


zorunda kaldıklarını düşünüyorum
Kurumunda yaptığım işlere değer verildiğini, bu yönde yeterince
  
 
takdir edildiğimi düşünüyorum
Çalıştığım ortamdaki ilişkileri insani ve yapıcı buluyorum
  


 Bölüm içi ilişkiler:





 Beraber çalıştığımız diğer bölümler / birimler arası ilişkiler:





 Yönetimle (Başhekimlik, Dekanlık) ilişkiler:
İçinde bulunduğum iş ortamının fiziksel ve psikolojik açıdan güvenli


olduğunu düşünüyorum (fiziksel şiddet, aşağılanma, tehdit, sindirme   
vs)
Çalıştığım ortamı nitelikli sağlık hizmeti vermek için teknik alt yapı ve
  


donanım açısından yeterli buluyorum
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B. UZMANLIK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME ORTAMI ve ÖĞRENME DENEYİMLERİ
Lütfen bölümünüzdeki (anabilim dalınız veya bilim dalınızdaki) uzmanlık öğrencilerinin öğrenim
ortamlarına ve öğrenim deneyimlerine yönelik olarak aşağıda sıralanan her bir ifadeyi ayrı ayrı
değerlendiriniz

Değerlendirme ölçütü: 1-Kesinlikle katılmıyorum 2-Katılmıyorum
3-Kararsızım 4-Katılıyorum 5-Kesinlikle katılıyorum
Bölümde asistanların hizmet ve eğitim yükünü dengeli buluyorum
Bölümde eğitim programı haftalık, aylık, yıllık, dönemlik vb olarak belirlidir
Uygulanan eğitim programının asistanların alanla ilgili temel yeterlikleri
kazanmaları için yeterli olduğunu düşünüyorum
Bölümde uzmanlık eğitimi, programa uygun olarak yürütülür
Bölümde asistanlara eğitimleriyle ilgili düzenli olarak danışmanlık verilir
Bölümünüzdeki eğiticiler nitelikli bir uzmanlık eğitimi vermek için yeterlidir
 alanla ilgili bilgi ve beceriler açısından:
 eğiticilik becerileri açısından:
 insani ve profesyonel yaklaşımlar (iletişim, mesleki, etik ve insani
değerler) açısından:
Asistanların gerektiğinde eğiticilere kolayca ulaşabildiğini düşünüyorum
Bölümde bakılan yıllık hasta sayısının ve çeşitliliğinin tüm asistanlara
nitelikli bir uzmanlık eğitimi vermek için yeterli olduğunu düşünüyorum
 Poliklinik ve servis:
 Acil:
 Cerrahi girişimler:
 Tanı ve tedaviye yönelik diğer girişimler:
Bölümde asistanlara, mesleki ve bireysel gelişimleriyle ilgili düzenli olarak
yeterli geribildirimler verilir
Asistanların iş yoğunluğunun onların eğitimlerini olumsuz yönde
etkilemediğini düşünüyorum
Kendi iş yoğunluğum asistanlara verdiğim eğitimi olumsuz yönde
etkilemediğini düşünüyorum
Uzmanlık eğitimi sırasında kullanılan eğitim etkinliklerini (ders, olgu
tartışması, makale saatleri, seminerler, konseyler, klinik ve laboratuar
ortamlarında gerçekleştirilen eğitimler vb) yeterli ve klinik eğitim açısından
uygun buluyorum
 Bilgiye yönelik eğitim:
 Hekimlik / laboratuvar becerilerine yönelik eğitim:
 Mesleki/ profesyonel davranış ve değerlere yönelik eğitim:
 Araştırmaya yönelik eğitim, uzmanlık tezi ve diğer araştırma
etkinlikleri:
Kurumumdaki eğitim alt yapısı, eğitim araç ve gereçleri (kütüphane, eğitim
teknolojileri) nitelikli bir uzmanlık eğitimi vermek için yeterli buluyorum
Eğitim sırasında kullanılan değerlendirme yöntemlerinin / yapılan sınavların
yeterli ve klinik eğitim açısından uygun olduğunu düşünüyorum
 Bilgiye yönelik değerlendirme:
 Hekimlik / laboratuvar becerilerine yönelik değerlendirme:
 Mesleki / profesyonel davranış ve değerlere yönelik değerlendirme:
Nitelikli bir uzmanlık eğitimi vermek için kurumumuzdaki,
 fiziki alt yapı ve teknolojik donanımı yeterli buluyorum
 uzmanlık eğitimiyle ilgili kurulları (TEGEK, MSKK) ve bu kurulların
koordinasyonunu yeterli buluyorum

Değerlendirme Ölçütü
1
2
3
4
5

 



 






















































































































































































Aralık 2011

67

