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E⁄‹T‹M ARAﬁTIRMASI

Mikrobiyoloji Uygulama Derslerinde S›nav Sistemi De¤iﬂikli¤inin
Ö¤renme Üzerine Etkisinin Ö¤renci Geribildirimleriyle De¤erlendirilmesi
Evaluation of the Effect of the Change in the Examination System of Practice Lessons on Learning
by means of Student Feedbacks
Müﬂerref TATMAN-OTKUN, Burçin ÖZER, ﬁaban GÜRCAN, Mevlüt TÜRE, Murat TU⁄RUL, Metin OTKUN

Amaç: Mikrobiyoloji uygulama dersleri 2002-2003 dönemine kadar yar›y›l boyunca yap›lan tüm uygulama
derslerini içeren bir final s›nav› ile de¤erlendiriliyordu.
Daha sonra, her uygulamadan sonra ayr› s›nav yap›lan
yeni bir yönteme geçildi. Bu çal›ﬂmada yeni yöntemin
baﬂar›ya etkisi ve bu yöntem hakk›nda ö¤renci geribildirimleri de¤erlendirildi.

Objectives: Microbiology practices used to be assessed
by a final examination including all the practical lessons
throughout the semester until the period of 2002-2003, during which a new system was used involving separate
examinations at the end of each practice lesson. This study
assessed the influence of the new method on the students’
success by obtaining feedbacks from the students.

Çal›ﬂma Plan›: Çal›ﬂmaya iki yöntemle de s›nava giren
(ikinci dönemde Temel Mikrobiyoloji pratikleri için önceki yöntem, daha sonra Klinik Mikrobiyoloji pratikleri için
yeni yöntem) üçüncü dönem ö¤rencileri al›nd›. Haz›rlanan 17 maddelik Likert tipi bir ölçekle iki yöntem konusunda ö¤renci görüﬂleri al›nd›. Anket uygulanan 141 ö¤renciden 138’i (%98) anketi yan›tlad›.

Study Design: The study included Term III students who
took Microbiology practices by both methods in two successive years; that is, Basic Microbiology of the second
term with the former method, and Clinical Microbiology with
the new method. Student feedbacks were obtained by
means of a 17-item Likert scale. Ninety-eight percent of the
students (138/141) responded to the questionnaire.

Bulgular: Geliﬂtirilen ölçe¤in güvenilir oldu¤u görüldü
(Cronbach α=0.8677). Ö¤rencilerin ço¤u yeni yöntem
hakk›nda olumlu düﬂünürken, özellikle k›z ö¤renciler
pratiklerde e¤iticilerle aç›k ve olumlu iletiﬂim kurmak için
f›rsatlar› oldu¤unu, pratiklerin araﬂt›rma yapma isteklerini art›rd›¤›n›, pratiklerde mikrobiyolojik incelemelerin uygulanmas›yla ilgili gerekli el becerilerinin artt›¤›n› belirttiler. Önceki y›l›n s›nav sonuçlar›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
yeni yöntemle ö¤rencilerin not ortalamalar› ve baﬂar›
oranlar›nda art›ﬂ gözlendi.

Results: The questionnaire was found to be reliable
(Cronbach α=0.8677). Student feedbacks were highly in
favor of the new system. In particular, female students
pointed out that they had more opportunities to have
open communication with lecturers during the practices,
that the new system increased their willingness to
research, and that practices improved their skills in
microbiological procedures. Compared to the previous
year exams, average grades and success rates of the
students increased with the new system.

Sonuç: Her uygulama dersi sonunda s›nav yap›lmas›n›n ö¤rencilerin baﬂar›s›n› art›rd›¤› görüldü. Anketin uygulama dersleriyle ilgili geribildirimi iyi ölçtü¤ü ve ö¤rencilerin düﬂüncelerini iyi yans›tt›¤› söylenebilir.

Conclusion: Examinations given at the end of each practice lesson rendered the students more successful. The
questionnaire employed was efficient to evaluate student
feedbacks and was successful in reflecting their views.

Anahtar Sözcükler: Ö¤retim program›; e¤itim, t›bbi, mezuniyet
öncesi/standartlar; e¤itim ölçümü; geribildirim; mikrobiyoloji/
e¤itim; anket; okul, t›p/standartlar.

Key Words: Curriculum; education, medical, undergraduate/standards; educational measurement; feedback; microbiology/education; questionnaires; schools, medical/standards.
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E¤itim yüzy›llar boyunca toplumun önde
gelen sorunlar›ndan biri olmuﬂ ve bu süreçte
e¤iticiler ile e¤itilenler aras›nda çok farkl› iliﬂkiler ortaya ç›km›ﬂt›r. Mevcut e¤itim sistemimizde, ö¤renciye sadece kendisine sunulan› almaya
çal›ﬂmak ﬂeklinde edilgen bir rol verilmiﬂtir.
Dünyam›z›n h›zl› bir küreselleﬂme sürecine girmesi, bilginin üretimi, da¤›t›m›, kullan›m›, saklanmas› ve yeniden üretilmesine iliﬂkin bilinen
tüm kavramlar›n de¤iﬂmesini de beraberinde
getirmiﬂtir.[1]

riyle yürütülmektedir. Uygulama derslerine,
Parazitoloji-Mikoloji için haftada bir saat, Klinik
Mikrobiyoloji için haftada iki saat ayr›lm›ﬂt›r.
Uygulama derslerinin ölçme-de¤erlendirilmesi
önceki y›llarda dönem sonunda, bütün uygulama derslerini içeren bir s›navla yap›lmaktayd›.
2002-2003 döneminde, her uygulama dersi sonunda dersle ilgili becerilerden ve gösterilen
preparatlardan s›nav yap›ld›. Temel Mikrobiyoloji dersi için, ikinci dönemde eski yöntem ile
uygulama s›nav›na giren üçüncü dönem ö¤rencileri eski ve yeni s›nav yöntemlerini de¤erlendirmeleri amac›yla tercih edildi.

Ülkemizdeki t›p fakültelerinde uygulanan
e¤itim sistemleri geliﬂmiﬂ ülkelerdeki sistemlerden uyarlanm›ﬂt›r; ancak henüz ortak bir e¤itim
sistemi oluﬂturulmam›ﬂt›r.[2] Birçok ülkede oldu¤u gibi ülkemizde de sürdürülmekte olan klasik
t›p e¤itiminin yetersizli¤inin fark edilmesi e¤itimcileri ve hekimleri çözüm aray›ﬂlar›na yönlendirmiﬂtir.[3] T›p e¤itimini de¤erlendirmek için
toplanan Dünya T›p E¤itimi Uzmanlar› 1988’de
yay›nlanlad›klar› Edinburg Bildirgesi ile gelece¤i sorgulayan, sorunlar› çözebilen ve mesleki
uygulamalar›na kendi bilgilerini aktarabilen hekimler yetiﬂtirebilmek için mezuniyet öncesi
e¤itimin de¤iﬂmesi gerekti¤i sonucuna varm›ﬂlard›r.[4]

Tüm s›n›fa anket formu uygulanmadan önce
dört grup halinde uygulama dersine kat›lan ö¤rencilerden grubun 5, 10, 15 ve 20. s›ras›ndaki
ö¤rencilerle otuz dakikal›k öngörüﬂme yap›ld›.
Bu sistemin yararl› olup olmad›¤›n› anlamak ve
ö¤rencilerin bu sistem hakk›ndaki düﬂüncelerini geribildirim ﬂeklinde almak için haz›rlayaca¤›m›z anketteki sorular tart›ﬂ›ld› ve anket sorular›n›n tasla¤› belirlendi. Bu görüﬂmeler sonucunda 17 madde içeren bir anket haz›rland›. Ö¤rencilerden her maddeyi “kesinlikle kat›l›yorum”, “kat›l›yorum”, “emin de¤ilim”, “kat›lm›yorum” ve “kesinlikle kat›lm›yorum” seçeneklerinden biriyle de¤erlendirmeleri istendi. ‹statistiksel analizlerde kullan›lmak üzere her ﬂ›k s›ras›yla 5’ten 1’e kadar puanlarla eﬂleﬂtirildi.

Ölçme-de¤erlendirme e¤itsel sürecin önemli
bir parças›d›r. Bu amaçla yinelenebilir ve güvenilir de¤erlendirme yöntemlerinin kullan›lmas›
gerekir.[5] Kullan›lan ölçme-de¤erlendirme yöntemlerinin verimlili¤i de geribildirimler ile ortaya ç›kar›labilir. Bu bak›mdan geribildirim t›p
e¤itimi ve eriﬂkin e¤itiminin ana unsurlar›ndan
biridir.[3]

Anket, de¤erlendirmeye kat›lmay› kabul
eden ö¤rencilere uyguland›. Yan›tlar›n do¤ruluk derecesinin art›r›lmas› amac›yla ö¤rencilerden kimlik bilgileri istenmedi.
‹statistiksel de¤erlendirmede 17 maddeden
oluﬂan anket sorular›n›n güvenilirli¤i Cronbach alfa katsay›s›yla incelendi. Anket sorular›n›n grupland›r›lmas› için anabileﬂenler faktör
analizi uyguland›. Faktör yap›s›n› daha basit
hale getirmek için faktör yükleri Kaiser’in Varimax yöntemi ile döndürüldü. Bulunan faktörlerin ve yaﬂ de¤iﬂkeninin normal da¤›l›ma uygunlu¤u Kolmogorov-Smirnov testiyle incelendi. Normal da¤›l›m gösteren de¤iﬂkenler
Student t-testiyle, normal da¤›l›m göstermeyen de¤iﬂkenler Mann-Whitney U-testiyle de¤erlendirildi. Sürekli de¤iﬂkenler aras›ndaki
iliﬂki Pearson korelasyon katsay›s› ile incelen-

Bu çal›ﬂmada, mikrobiyoloji pratiklerinde ilk
kez uygulanan ölçme ve de¤erlendirme yönteminin baﬂar›ya etkisi, bu yöntem hakk›nda ö¤renci geribildirimlerinin al›nmas› ve de¤erlendirilmesi amaçland›.

GEREÇ VE YÖNTEM
Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi’nde mikrobiyoloji dersleri, Klinik Parazitoloji-Mikoloji ile
Klinik Mikrobiyoloji olmak üzere, üçüncü dönem ö¤rencilerine ö¤retim y›l›n›n güz döneminde verilmektedir. Bu program, temel bilgilerin
sunuldu¤u teorik dersler ve uygulama dersle25
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di. Kategorik de¤iﬂkenlerin de¤erlendirilmesinde ki-kare testi kullan›ld›. ‹statistiksel analizlerde Minitab for Windows 13.32 paket
program› kullan›ld› (Minitab Inc. ABD).

iki ö¤renci (%58) uygulama s›navlar›na haz›rlanmalar›n›n teorik konular› günü gününe çal›ﬂmalar›n› art›rd›¤›n›, 101 ö¤renci (%72) uygulama s›navlar›n›n vize ve final s›navlar›na haz›rlanmalar›na katk› sa¤lad›¤›n› belirtti. Ö¤rencilerin her soru için verdikleri yan›tlar›n da¤›l›m› Tablo 1’de gösterildi.

BULGULAR
Anket uygulanan 141 ö¤renciden 138’i (%98)
anketi yan›tlad›. Cinsiyetini belirten 131 ö¤rencinin 71’i erkek (%54 ), 60’› k›z (%46) ö¤renciydi. Yaﬂ ortalamas› 21.31±1.65 bulundu. Anketteki 13. soru 12. soru ile, 17. soru 16. soru ile ayn›
olmas› nedeniyle çal›ﬂmadan ç›kar›ld›. Ankete
verilen yan›tlarda iç güvenilirlik yüksekti
(Cronbach α= 0.8677).

Faktör analizi sonucunda, dört faktörün tüm
anket sorular›n›n %61.26’s›n› aç›klad›¤› bulundu. Döndürülmüﬂ faktör yükleri Tablo 2’de verildi.
Birinci faktörün (olumlu e¤itim ortam›n›n
sa¤lanmas›) toplam varyans›n %34.87’sini,
ikinci faktörün (pratik öncesi haz›rl›¤›n ve ölçme de¤erlendirme yönteminin uygunlu¤u)
%10.59’unu, üçüncü faktörün (pratiklerin teorik konular› anlamaya katk›s›) %8.52’sini,
dördüncü faktörün (pratik saatlerinin uygun-

Yüz yirmi ö¤renci (%85) uygulama s›navlar›n›n uygulama sonunda yap›lmas› gerekti¤ini,
118 ö¤renci (%83) dersle ilgili föy verilmesinin
anlamay› olumlu etkileyece¤ini belirtti. Seksen
Tablo 1. Ölçe¤e verilen yan›tlar*
No Soru
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
14
15
16

Pratiklerde e¤iticilerle aç›k ve olumlu iletiﬂim
kurmak için f›rsat›m vard›.
Pratikte ö¤rendiklerim klinik e¤itimim için
gereklidir.
Pratikler araﬂt›rma yapma iste¤imi art›rd›.
Pratikte anlat›lan konular›n teorik konularla
ba¤lant›s› uygundur.
Pratikler teorik konular› ö¤renmemi art›rd›.
Pratiklere etkin olarak kat›l›m›m sa¤land›.
Pratik s›navlar› vize ve final s›navlar›na
haz›rlanmamda katk› sa¤lad›.
Pratik s›navlar›na haz›rlanmam teorik konular›
günü gününe çal›ﬂmam› art›rd›.
Demonstrasyonda gösterilen preparatlar›
incelememde asistanlar gerekli yard›m›
gösteriyor.
Pratiklerde mikrobiyolojik tetkiklerin
uygulanmas›yla ilgili gerekli el becerilerini
uygulayabiliyorum.
Pratik saatleri yeterli miktardad›r.
Parazitoloji-Mikoloji pratiklerinin bir saat
uygulanmalar› uygundur.
Pratik föyü verilmesi anlamay› olumlu etkiler.
Pratikte kullan›lan araç-gereç yeterlidir.
Pratik s›navlar› pratik sonunda yap›lmal›d›r.

Kesinlikle Kat›lm›yorum Emin Kat›l›yorum Kesinlikle
kat›lm›yorum
de¤ilim
kat›l›yorum
0.0

4.3

8.7

50.7

36.2

0.7
3.6
1.4

4.3
13.0
4.3

13.8
35.5
10.9

49.3
39.1
55.8

31.9
8.7
27.5

2.2
0.7
2.9

7.2
6.5
10.1

12.3
13.8
13.8

47.8
53.6
47.1

30.4
25.4
26.1

5.1

18.1

17.4

40.6

18.8

0.7

2.9

9.4

47.1

39.9

1.4

5.8

18.1

52.2

22.5

0.0
1.4

5.8
8.7

15.9
17.4

49.3
41.3

29.0
31.2

0.7
2.9

4.3
3.6

13.0
6.5

54.3
42.0

27.5
44.9

*De¤erler yüzde cinsinden verilmiﬂtir.
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Tablo 2. Döndürülmüﬂ faktör yükleri
Faktörler (Cronbach α= 0.8677)

No

Faktör yükleri

2
1
6
10

0.675
0.674
0.646
0.630

3
9

0.579
0.528

15
16
14
4

0.725
0.678
0.655
0.519

8
7
5

0.834
0.782
0.532

12
11

0.843
0.789

Olumlu e¤itim ortam› sa¤lanmas›
Pratikte ö¤rendiklerim klinik e¤itimim için gereklidir.
Pratiklerde e¤iticilerle aç›k ve olumlu iletiﬂim kurmak için f›rsat›m vard›.
Pratiklere etkin olarak kat›l›m›m sa¤land›.
Pratiklerde mikrobiyolojik tetkiklerin uygulanmas›yla ilgili gerekli
el becerilerini uygulayabiliyorum.
Pratikler araﬂt›rma yapma iste¤imi art›rd›.
Demonstrasyonda gösterilen preparatlar› incelememde asistanlar
gerekli yard›m› gösteriyor.
Pratik öncesi haz›rl›¤›n ve ölçme de¤erlendirme yönteminin uygunlu¤u
Pratikte kullan›lan araç-gereç yeterlidir.
Pratik s›navlar› pratik sonunda yap›lmal›d›r.
Pratik föyü verilmesi anlamay› olumlu etkiler.
Pratikte anlat›lan konular›n teorik konularla ba¤lant›s› uygundur.
Pratiklerin teorik konular› anlamaya katk›s›
Pratik s›navlar›na haz›rlanmam teorik konular› günü gününe çal›ﬂmam› art›rd›.
Pratik s›navlar› vize ve final s›navlar›na haz›rlanmamda katk› sa¤lad›.
Pratikler teorik konular› ö¤renmemi art›rd›.
Pratik saatlerinin uygunlu¤u
Parazitoloji-mikoloji pratiklerinin 1 saat uygulanmalar› uygundur.
Pratik saatleri yeterli miktardad›r.

lu¤u) ise %7.29’unu aç›klad›¤› bulundu. Faktörler ile yaﬂ aras›nda anlaml› korelasyon bulunmad› (p>0.05).

me yönteminin uygunlu¤u ve pratik saatlerinin
uygunlu¤u konusunda daha olumlu düﬂünüyorlard› (s›ras›yla p=0.035, p=0.049).

Cinsiyete göre faktörler karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
sadece birinci faktörde k›z ö¤rencilerin erkeklere göre daha olumlu yan›tlar verdi¤i bulundu (p=0.022).

2001-2002 dönemi Klinik Mikrobiyoloji dersinde 126 kiﬂiden 26’s› (%21), Parazitoloji–Mikoloji dersinde 117 kiﬂiden 12’si (%10) bütünlemeye kald›. 2002-2003 döneminde Klinik Mikrobiyoloji dersinde 141 kiﬂiden yedisi (%5), Parazitoloji-Mikoloji dersinde 141 kiﬂiden ikisi
(%1) bütünlemeye kald›. Baﬂar› oranlar›n›n bir
önceki y›la göre daha yüksek oldu¤u gözlendi
(s›ras›yla p<0.0005, p=0.002). Ö¤rencilerin iki

Seksen dokuz ö¤renci dersi ilk kez ald›¤›n›
belirtirken, dört ö¤renci ikinci kez ald›¤›n› belirtti; 45 ö¤renci bu soruyu yan›tlamad›. Dersi
ilk kez alan ö¤renciler birden fazla alanlara göre pratik öncesi haz›rl›¤›n ve ölçme de¤erlendir-

Tablo 3. Ö¤rencilerin baﬂar› oranlar› ve not ortalamalar›

Baﬂar› oran›
Not ortalamas›

Mikrobiyoloji dersi
Parazitoloji-Mikoloji dersi
Mikrobiyoloji dersi
Parazitoloji–Mikoloji dersi
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2001-2002
(%)

2002-2003
(%)

p

79
90
67.8
72.1

95
99
71.6
74.4

<0.0005
0.002
0.003
>0.05
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y›ldaki Klinik Mikrobiyoloji ve ParazitolojiMikoloji dersleri için final s›nav› not ortalamalar› incelendi. Klinik Mikrobiyoloji final s›nav›
notlar›n›n 2002-2003 y›l›nda bir önceki y›la göre daha yüksek oldu¤u görüldü (p=0.003). Bununla birlikte, Parazitoloji-Mikoloji dersi için
final s›nav› notlar›nda anlaml› farkl›l›k bulunmad› (p>0.05) (Tablo 3).

¤iﬂikli¤in yararl› oldu¤unu göstermiﬂtir. Ö¤rencilerin kiﬂisel farkl›l›klar› dikkate al›nmad›¤›nda, yeni s›nav sisteminde, hem Klinik Mikrobiyoloji not ortalamas›n›n hem de iki dersin s›n›f
geçme oran›n›n artmas› ölçme-de¤erlendirme
sistemindeki de¤iﬂikli¤in olumlu oldu¤unun
göstergesi olarak de¤erlendirilebilir. Parazitoloji-Mikoloji dersinin not ortalamas›n›n artmam›ﬂ
olmas›, bu dersin uygulamas›n›n teorik konular› anlamada yard›mc› olamamas›na ba¤l› olabilir; çünkü bu dersin uygulamas› Mikrobiyoloji
dersinden farkl› olarak haftal›k bir saattir. Bu
nedenle bir konu bir derse s›¤d›r›lamamakta ve
ikinci bir ders gününe sarkmaktad›r. Bu durum
ö¤rencilerin konuya tam olarak hakim olamamas›na neden olmaktad›r.

TARTIﬁMA
T›p e¤itiminde e¤itimin iyileﬂtirilmesi için
öncelikle ö¤rencilerin fikirleri al›nmal›d›r. E¤itim konusunda ö¤renciler ile iletiﬂim sa¤laman›n yollar›ndan biri onlardan geribildirim almakt›r. T›p e¤itiminde daha iyiye ulaﬂabilmek
amac›yla geribildirim al›nmas›, bunlar›n ›ﬂ›¤›nda e¤itimin yeniden planlanmas› önerilmektedir.[3]

Ö¤etürk ve ark.n›n[7] çal›ﬂmas›nda anatomi
teorik dersleri için uygulanan anket sonucunda
ö¤renciler konu ile ilgili ders notu verilmesinin
ö¤renmelerinde çok yararl› oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zda da, hem anket öncesi ö¤rencilerle yapt›¤›m›z öngörüﬂmeye hem de anket sonucuna göre uygulama derslerinde konu
ile ilgili föy verilmesinin ö¤renmeyi art›raca¤›
sonucuna var›lm›ﬂt›r. Bu istek do¤rultusunda
dönem boyunca yap›lacak uygulama derslerinin ayr›nt›lar›n› içeren föy haz›rlanmas› ile ilgili çal›ﬂmalara baﬂlanm›ﬂt›r.

Maral ve ark.n›n[6] 1057 kiﬂi ile yapt›¤› anket
çal›ﬂmas›nda Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi ö¤rencilerinin t›p e¤itimi hakk›ndaki görüﬂleri de¤erlendirilmiﬂtir. Ö¤rencilerden %73.2’si mezun
olduktan sonra en çok karﬂ›laﬂacaklar› sa¤l›k sorunlar›n›n enfeksiyon hastal›klar› oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Enfeksiyon hastal›klar›n› tan›mak,
tedavi etmek ve onlardan korunma yöntemlerini bilmek özellikle Türkiye gibi geliﬂmekte olan
ülkeler için çok önemlidir. Enfeksiyon hastal›klar›n›n temelleri mikrobiyoloji derslerinde at›lmaktad›r. Mikrobiyoloji derslerinde ö¤renilen
bilgilerin kal›c› olmas› için özellikle uygulama
derslerinin ö¤retici olmas› gerekmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye’deki yay›nlarda, ö¤renci gerildirimleri ile ilgili benzer bir ölçek
bulunmamas› ve bu ölçe¤in güvenilir olmas›
nedeniyle çal›ﬂmam›z, bu tip de¤erlendirmeler
için temel oluﬂturabilir. Bunun yan› s›ra, her
e¤itimci zaman zaman kendi e¤itim, ölçme-de¤erlendirme yöntemlerini sorgulamal› ve gerekli gördü¤ünde de¤iﬂiklik yapmal›d›r. Gerekli de¤iﬂiklikler, yaln›zca e¤itimcinin görüﬂleri do¤rultusunda de¤il, özellikle ö¤rencilerin
görüﬂleri dikkate al›narak yap›lmal›d›r. Bu anketin uygulama dersleriyle ilgili geribildirimi
iyi ölçtü¤ü ve ö¤rencilerin düﬂüncelerini iyi
yans›tt›¤› söylenebilir.

T›p e¤itimi ile birlikte e¤itimde kullan›lan
ölçme ve de¤erlendirme yöntemleri de gözden
geçirilmekte ve de¤iﬂiklik yap›lmas› zorunlu
hale gelmektedir. Ölçme ve de¤erlendirme yöntemleri de ö¤renci çal›ﬂmalar›n› etkilemekte, ö¤renmeye katk› sa¤lamaktad›r.
Çal›ﬂmam›zda, uygulamaya baﬂlad›¤›m›z s›nav sistemi sayesinde ö¤rencilerin anlat›lanlar›
daha dikkatle dinledikleri, uygulamalar ve gösterilen preparatlarla daha fazla ilgilendikleri
gözlenmiﬂtir. Bu yöntemi uygulamaya baﬂlad›¤›m›zda ö¤rencilerin bu sistemden ﬂikayetçi
olabileceklerini düﬂünmemize ra¤men, anket
öncesi ve anket sonras›nda ö¤rencilerin ço¤unlu¤unun memnuniyetlerini belirtmeleri bu de-
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