
SBÜ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNDE PROGRAM DEĞERLENDİRME 
YÖNETİMİ 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesine göre program 

değerlendirme ve akreditasyonla ilgili olarak Dekanlık ve Anabilim/Bilim Dalı komisyonları 

oluşturulmuştur. Program değerlendirme modelinin belirlenmesi, değerlendirme ve geri bildirim 

formlarının oluşturulması gibi temel konular dekanlık program değerlendirme komisyonlarınca 

hazırlanacak, anabilim/bilim dalı ilgili komisyonları bunlara uygun olarak uygulamayı 

gerçekleştireceklerdir.  

Program değerlendirmede elde edilen veriler analiz edilerek eğitimin aksayan yönleri tespit edilerek 

programın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sağlanabilecektir.  

Uzmanlık eğitimi program değerlendirmede eğitimin taraflarının kanaatleri, öğrencilerin başarısı ve 

mezunların incelenmesi olarak üç değerlendirme başlığı belirlenmiştir.  

A-Eğitimden etkilenen tarafların geri bildirimler 

1-Program yöneticisi eğitim hakkında geri bildirimler 

2-Uzmanlık öğrencisinin eğitim hakkında geri bildirimler 

B-Öğrencilerin başarısı 

3-Kuramsal sınav sonuçları 

4-Tezlerin yayınlanma oranları 

C-Mezunların izlenmesi 

5-Mezun öğrencilerin geri bildirimleri 

6-Mezun öğrencilerin yöneticilerinden alınan geri bildirimler 

 

1-Program yöneticisinin eğitim hakkında geri bildirimler 

Program yöneticilerinin eğitim hakkındaki kanaat formları Dekanlık program değerlendirme ve 
akreditasyon komisyonu tarafından hazırlanır. Formlar yılda bir kez program yöneticisi tarafından 
gizlilik esası ile doldurulur. Formlar Dekanlık tarafından incelenerek sonuçlar ilgili birimlerle paylaşılır.  

2-Uzmanlık öğrencisinin eğitim hakkında kanaati  

Uzmanlık öğrencisinin eğiticiler, eğitim yönetimi, çalışma şartları, eğitim imkanları gibi eğitimi 

etkileyen konularda kanaatleri programın değerlendirilmesinde kullanılacak parametrelerdir. Öğrenci 

geri bildirimleri konusunda yönergemizdeki madde şu şekildedir. 

MADDE 16-(1) Program değerlendirme ve akreditasyon komisyonu tarafından öğrenci geri bildirim 
formları hazırlanır. Bu formlar yılda bir kez öğrenciler tarafından elektronik ortamda doldurulur. Geri 
bildirimler Dekanlık tarafından incelenerek sonuçlar ilgili birimlerle paylaşılır. 

3-Kuramsal sınav sonuçları 

Uzmanlık eğitiminde her yıl bir kez formatif, son yıl summatif olmak üzere kuramlar sınavlar yapılması 

planlanmıştır. Bu sınavların ölçme ve değerlendirme komisyonlarınca merkezi olarak yapılacak olması 



nedeniyle sınav sonuçları eğitimin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Şüphesiz sınavların geçerlik, 

güvenilirlik ve benzeri sınav kalite göstergelerinin yeterli olması gerekir.  

4-Tezlerin yayınlanma oranları 

Tezlerin kalitesi bilimsel alanda değerli kabul edilen dergilerde yayınlanması, yayınlara alınan atıflar, 

tezlerin uygulama ve patente dönmesi ile ölçülebilir. Bunlardan en erken ölçülebilecek olanı tezlerin 

yayınlanma durumudur. Öğrencilerin tezleri yayınlanma durumu tez bankasının ilgili bölümünde takip 

edilecek ve belli aralıklarla değerlendirilecektir. 

5-Mezun öğrencilerin geri bildirimleri 

Mezun olan öğrencilerin uzmanlık eğitiminde öğrendiklerini sağlık hizmetlerinde ne derece 

kullanabildikleri, kendilerini eksik hissettikleri alanları, tekrar eğitime dönselerdi hangi yetkinliklerini 

daha iyi geliştirmek isteyecekleri gibi konularda geri bildirimler almak programın 

değerlendirilmesinde kullanılabilir. Bu amaçla konunun uzmanlarından da destek alınarak sorgu 

formları ve usul belirlenmesi gereklidir. Dekanlık program değerlendirme komisyonunun bu görevi 

yerine getirmesi beklenmektedir. 

6-Mezun öğrencilerin yöneticilerinden alınan geri bildirimler 

Mezunların çalıştıkları kurumların yöneticilerinden alınacak bildirimler uzmanlık eğitim programı 

değerlendirmesinde kullanılabilir. Bunun için de sorgu formları ve usul konunun uzmanlarının desteği 

ile hazırlanacaktır. 

 


