
TÇCD TEMEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİ (KURSLAR) İÇİN  

EĞİTİCİLERE YÖNELİK EĞİLİM BELİRLEME ANKETİ 
 

Değerli EĞİTİCİLER, bu anket, yapılacak olan temel eğitim etkinliklerinin (kursların) hem planlanması hem de 

eksikliklerinin saptanarak giderilmesi için hazırlanmıştır. Anketin sonuçları, görüş ve önerileriniz doğrultusunda 

yapılacak uygulama ve değişikliklere temel oluşturmak amacıyla TÇCD Eğitim Kurulu ile paylaşılacaktır. 

Anketi doldurmadan önce, lütfen bize gönderilen e-postanın ekindeki "Çocuk Cerrahisi Temel Eğitim 

Etkinliklerini Düzenleme ve İşleyiş İlkeleri"ni dikkatli bir şekilde okuyunuz. Zaman ayırdığınız için teşekkür 

ederiz.                     

TÇCD Eğitim Kurulu-2013 

                                                                      

ADINIZ VE SOYADINIZ: 

 

ÇALIŞTIĞINIZ EĞİTİM KURUMU: 

 

 

1. Yaşınız: 

a. 30-39     b. 40-49       

c. 50-59     d. 60 ve üzeri 

 

2. Unvanınız: 

a. Yardımcı Doçent    b. Doçent     

c. Profesör      d. Klinik Şefi 

e. Şef Yardımcısı     f. Diğer (belirtiniz) ..................................... 

 

3. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (TÇCD) üyesi misiniz? 
a. Evet       b. Hayır  

 

4. Çocuk Cerrahisi Yeterlik Belgeniz var mı? 
a. Evet       b. Hayır  

 

5. SMG (Sürekli Mesleki Gelişim) kapsamında "Eğitici eğitimi" konulu bir kursa katıldınız mı? 
a. Evet      b. Hayır  

 

6. SMG kapsamında eğitim ile ilgili başka bir kursa (ölçme-değerlendirme, senaryo hazırlama, 

program geliştirme, vb) katıldınız mı? 
a. Evet      b. Hayır  

 

7. Kaç yıldır "eylemli (aktif) eğitici" konumunda görev yapıyorsunuz? 
a. 4 yıl ve daha az    b. 5-9 yıl 

c. 10-14 yıl     d. 15-19 yıl 

e. 20 yıl ve daha fazla   

 

8. Eğitici olarak kurumunuzdaki çalışma programınız nasıldır? 

a. Tam zamanlı (full-time)   b. Yarı zamanlı (part-time) 

 

9. TÇCD Eğitim Kurulu tarafından düzenlenen "Temel Eğitim Etkinlikleri"nden (kurslardan) 

haberdar mısınız? 
Temel Eğitim Etkinlikleri:       I.   Yenidoğan cerrahisi     

 II.   Çocuklarda travma cerrahisi     

 III.  Çocuklarda göğüs cerrahisi     

 IV. Çocuklarda karın ve kolon-rektum cerrahisi     

  V.  Çocuklarda genitoüriner cerrahi  

 VI.  Çocuklarda onkolojik cerrahi          

 VII. Çocuk cerrahisinde temel endoskopi ve endoskopik cerrahi 



  

a. Evet      b. Hayır 

 

 

10. "Temel Eğitim Etkinlikleri (kurslar) düzenlenmeye devam edilmelidir" görüşüne ilişkin 

düşünceniz aşağıdakilerden hangisidir (bir önceki soruya yanıtınız evet ise)? 

a. Kesinlikle katılıyorum   b. Katılıyorum 

c. Fikrim yok   d. Katılmıyorum 

e. Kesinlikle katılmıyorum 

 

11. Temel Eğitim Etkinliklerinde (kurslarda) yönetici olarak görev almak ister misiniz? 

a. Evet      b. Hayır 

 

12. Hangi Temel Eğitim Etkinliğinde (kursta) yönetici olarak görev almak istersiniz (bir önceki 

soruya yanıtınız evet ise)? 

Lütfen belirtiniz: ................................................... 

 

13. Temel Eğitim Etkinliklerinde (kurslarda) eğitici olarak görev almak ister misiniz? 

a. Evet      b. Hayır 

 

14. Hangi kursta eğitici olarak görev almak istersiniz (bir önceki soruya yanıtınız evet ise)? 

Lütfen belirtiniz: ................................................... 

 

15. TÇCD Eğitim Kurulu tarafından düzenlenecek Temel Eğitim Etkinliklerine (kurslara) ev 

sahipliği yapmak ister misiniz? 

a. Evet   b. Hayır 

 

16. Hangi Temel Eğitim Etkinliğine (kursa) ev sahipliği yapmak istersiniz (bir önceki soruya 

yanıtınız evet ise)? 

Lütfen belirtiniz: ................................................... 

 

17. Tıpta uzmanlık öğrencilerine yönelik "e-kurs (e-eğitim)" konusundan haberdar mısınız? 

a. Evet      b. Hayır 

 

18. "Temel eğitim etkinliklerinin e-kurs (e-eğitim) olarak uygulanması yararlı olacaktır" 

görüşüne ilişkin düşünceniz aşağıdakilerden hangisidir (bir önceki soruya yanıtınız evet ise)? 
a. Kesinlikle katılıyorum   b. Katılıyorum 

c. Fikrim yok   d. Katılmıyorum 

e. Kesinlikle katılmıyorum 

 

19. TEMEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİ, GERÇEKLEŞTİRİLME YÖNTEMİ VE 

İÇERİKLERİ KONUSUNDAKİ DİĞER GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ NELERDİR? 

 

 

 

 

 

 

 

 


