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Tıp Eğitimi Öğrenci 
Komisyonu Toplantı 

Tutanağı 

Tıp eğitimi öğrenci komisyonu tarafından  
eğitim süreci boyunca doldurulan  

ayrıntılı toplantı raporudur. 

Tıp Eğitimi 
Form No 

??(TEFN.??)  

Tarih:  12.01.2022 

Gündem Maddeleri • Dekanlık, temsilciler ve TEÖK ortak toplantısı. 

Alınan Kararlar 

• Yapılan toplantı sonucunda yaşanan olayları şu şekilde 

özetledim. Her dönemin kendi içinde özeti ayrı ancak 

şu şekildeler. 

• Toplantı başlar başlamaz dekan hocamız sözü alarak 

hepimizin gündemi olan yemekhane sorunundan 

bahsetti. 

 

Dün tüm dönem temsilcilerinin yazdığı dilekçeleri 

aldıklarını, incelediklerini ve haklı bulduklarını söyledi. 

Bunun üzerine de bu şikayetlerimizi rektörlüğe 

ilettiklerini ve bu sorunla ilgileneceklerini söylediler. 

 

Bundan sonra sözü TEÖK başkanı aldı. Tüm 

dönemlerin sorunları sayıldı ve onlara tek tek dekan 

hocadan ve yardımcılarından cevaplar geldi. Bu iletilen 

sorunların hepsi geçen hafta olan eğitim komisyonu 

toplantısında konuşulan sorunları ve bu sorunlardan 

bazıları çözülmüştü. Çözülen sorunların yanına 

çözüldü yazmakta.  

 

Sorunlar ve cevaplar şu şekilde. 

 

1- Geçmiş senelerin ders kayıtlarının uzem üzerine 

yüklenmesi ve tekrar amacıyla kullanılabilir hale 

getirilmesi. 

 

Bu durum geçmiş senelerin kayıtları silindiğinden 
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dolayı reddedildi. 

 

2- Dönem 6 arkadaşların acil servisinde intörn odası 

olmaması. 

 

Hoca bu konuda ellerinden bir şey gelmediğini, 

zamanında acil servis yapılırken onlara çok 

danışılmadığı için böyle olduğunu söyledi ve özür 

diledi. 

 

3- Dönem 6 arkadaşların kimlik kartlarının kapıları 

açması istenmişti. 

Çözüldü. 

 

4- Dönem 5 ve 4 arkadaşlardan A ve G1 gruplarının 

ders kalitesinin düşük olması ile ilgili olarak A ve G1 

staj grubunun diğer gruplarla karıştırılması önerildi. 

Burada amaç A ve G1 gruplarının ders verimliliklerinin 

düşük olmasına dikkat çekmekti. Öğrencilerin 

birbirlerini destekleyerek verimlerinin artacağı 

düşünülerek bu öneri sunuldu. 

 

Hocalar tarafından ilginç bulunan bu konu üzerinde 

çalışma yapılacağı söylendi. Çözüldü denebilir. Çünkü 

amaç A ve G1 grubunda olan arkadaşların 

mağduriyetlerinin önlenmesi için çalışma başlatmaktı. 

 

5- OSCE sisteminin dönem 4ler tarafından çok olumlu 

karşılandığı ve bu sistemin yayılması istendiği iletildi. 

 

Hoca çok memnun kaldı ve bunu kabul etti. Bu sene 

için geçerli değil tabii bu durum ama verimli bir geri 

dönüş aldık. 

 

6- Dönem 3 patoloji laboratuvarları hakkında 

konuşuldu. 

 

Karar olarak patoloji lablarının amfilerde devam 

edeceği ve öğrencilerin bundan memnun olduğu 

söylendi. Böyle kalacak bu durum. Çözüldü. 
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7- Pratik puanlarının açıklanmaması hakkında 

konuşuldu. 

 

Bu konuda hoca pratik sınavlarına girmeden önce bu 

puanları bilmemizin hakkımız olduğunu söyledi. 

Üzerine gitmemiz konusunda teşvik etti. Temsilcileriniz 

bu konuda daha iyi ilgilenecektir. Çözüldü. 

 

8- OSCE maketler inin diğer dönemler (preklinik) 

tarafından pratik için kullanılması istendi. 

 

Hoca tarafından maketlerin çok pahalı olduğu 

söylenerek reddedildi. 

 

9- Preklinik dönemler hocalarla pratik yapmak için 

teşvik istediklerini iletti. (Turkmisc tarafından yapılan 

kardiyoloji Stajı gibi)  

 

Hocamız bu durumun öğrencilerin üzerinde olduğunu 

ve gerekirse dönem temsilcilerinin staj yapılmak 

istenen bölüm başkanıyla görüşerek yardımcı 

olunabileceği belirtildi.  

 

10- Klinik korelasyon derslerine hocaların gelmemesi 

hakkında konuşuldu.  

 

Eskiden hocaların mesaj aldığını bu sene alınmadığını, 

bunun alınması için önayak olunacağı söylendi. 

Çözüldü. 

 

11- Dönem 1 temsilcisi söz aldı ve yaka mikrofonu 

hakkında sıkıntılarını dile getirdi.  

 

Bu konuda yaka mikrofonu alındığında 1 ay kadar 

dayanabildiği (teknik servis söyledi bunu toplantıda söz 

alarak) ve bunun yerine el mikrofonu kullanılmasının 

önerildiği söylendi.  

 

12- Dönem 1 arkadaşlar konferans salonundan 

rahatsız olduklarını söyledi. Değişip değişemeyeceğini 

sordular.  
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Hocamız hem değişemeyeceğini hem de oraya kolluk 

yapılmasının maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi.  

 

13- Dönem 5 arkadaşlar FTR stajı için gidilmesi 

gereken mesafenin çok olduğunu ve hocaların 

kendilerinin buraya gelip ders anlatmalarını istediklerini 

söyledi.  

 

Hoca haklı buldu ve bu konuda bir girişim yapılacağını 

söyledi.  

 

14- Dönem 5 arkadaşlar acaba 14 mart tıp bayramında 

bir balo yapılıp yapılamacağını sordu. İzin alıp 

alamayacaklarını sordular.  

 

Hocamız bu konunun gelip görüşülmesi gerektiğini 

söyledi. Pozitif yaklaştı ve yeşil ışık yaktı.  

 

15- Dönem 5 arkadaşlar Covid dolayısıyla geçen sene 

tek staj telafisi yapan arkadaşların acaba bu sene de 

covid dolayısıyla aynı haktan yararlanmasını 

istediklerini ilettiler.  

 

Hocamız bu konuda onların zaten geçen sene bu 

haklarını kullandıklarını bu sene de böyle bir şeye izin 

veremeyeceklerini söylediler ne yazık ki.  

 

16- TEÖK başkanı söz aldı ve kütüphanenin yanındaki 

kızlar tuvaletinin tek kabin olduğunu ve kullanan 

arkadaşların çok mağdur olduklarını dile getirdi.  

Hocamız bu konuda pozitif yaklaşarak bu konuda ne 

yapabileceklerini görüşeceklerini söyledi. Mağdur olan 

arkadaşların haklı olduğunu da ekledi.  

 

17- Yemekhanede yeni bir ihale yapıldığı için acaba 

akşam yemeği çıkabilir mi diye iletildi.  

 

Görüşüleceği ve sağlık daire başkanlığı da görev 

değiştirdiği için belki mümkün olabileceği söylendi. 

Pozitif bir yanıt aldık.  
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Katılımcılar 
Başta Oğuz Kaan KARPUZ ve Furkan ÖNER 

olmak üzere tüm TEÖK katılım sağlamıştır. 

 
 
 
 
Hazırlayan(lar)  Adı Soyadı / Tarih İmza 

 
 
Oğuz Kaan Karpuz 12.01.2022        


