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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:  19.10.2021 

Gündem Maddeleri 
• 20.10.2021 Tarihli dekanlık ve TEÖK toplantısı öncesi 

gündem maddelerinin belirlenmesi için yapılan toplantı. 

Alınan Kararlar 

• Her dönem kendi başlığı altında incelendi. Dekanlığa 

iletilecek olan konular özetlendi ve derlendi. İletilecek 

olan konu başlıkları listesi aşağıdaki gibidir. 

• “Bahsedilmesi istenen konu başlıkları 

 

Dönem 1 

 

Yaka mikrofonu 

Dönem 1 tuvaletlerinin hastalarla paylaşılması ve kirli 

olması 

 

Dönem 2 

 

Umuta teknik servis numarasını vermek 

2. Sınıf olmamıza rağmen diğer okullara göre pratik 

olarak eksiğiz 

hiç mikroskop görmedik ve kan alma vb. pratikleri 

yapmadık 

Anatomi laboratuvarındaki masa sorunları (sıkışma) 

Tekrar kahoot yapılmasına başlanması 

 

Dönem 3 

 



 

Tıp Eğitimi Form No ?? (TEFN.0??) V.2.001 (2016) 

Pato labının amfide olması (mikroskop önünde 

yapılması)  

normal lab gibi işlenmesi istenmekte 

Labda da televizyondan izletmek yerine preparat 

kullanımı 

Lablarda izletilen kaynakların sınıfa verilmesi 

Kurul sınavlarından sonra ders saatlerinin en azından 

diğer kurula alıştıracak 

şekilde ağır olmaması (akşam 5e kadar ders olmaması) 

sınavdan sonra 

Pratik sınavındaki karışıklık (sınavın başlangıcında 

öğrencileri çağırmada 

oluşan kaos, gruplardaki adaletsizlik (soruların farklı 

olmaması)) 

Dezenfektanlar boş doldurulmuyor 

Aynı hocayla üst üste çok fazla ders konulması (hocalar 

ve öğrenciler ortak 

şekilde şikayetçi) 

Mikro lab gruplarında saat değişiklikleri (grup rotasyonu) 

 

Dönem 4 

 

Yaka mikrofonu 

Eğitim bloğu arka kapı açık kalsın (zaten güvenlik yok) 

Eğitim bloğunda sınıfların temizlenmemesi 

Stajlarımızdaki pratik uygulamalarını sınıfta girmek  

bize pek faydası olmuyor. 

Yeni eğitim binası tuvaletine peçete ve çöp temini 

Bina tuvaletlerinde peçete vs olmaması aşırı pis olması 

Derslik 115 gibi çok küçük ve pandemi şartlarında  

daha da risk teşkil eden küçük dersliklerde bulunmak 

istemiyorum,  

alternatifi sınıflar ayarlansa/belirlense güzel olur. 

Küçük sınıflarda ders işlenmesi 

 

"Şuan semptomu olanlar pcr vermiyor çünkü pozitif  
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çıkarsan stajın yanıyor.Sınıf burnunu çekenlerle dolu. 

Servise gidiyoruz,hastaları görüyoruz,bulaş olduğunda  

bunun vebali nasıl ödenecek. 

Derhal pcr pozitiflere devamsızlık hakkı getirilmeli."Yeni 

eğitim bloğunda etrafta çöp kutusu bulunmaması 

 

Dönem 5 

Ameliyathane personeli stajyerlere tavrı kötü 

Ameliyathanedeki öğrencilere karşı olan hemşire hasta  

bakıcı vs tutumu çok kötü, 

plastik cerrahi hemşiresi bir kadın şunları içeri  

daha fazla almayın şeklinde bizi kovmaya çalıştı  

Hastalığın yayılmaması ve sınıf havalandırması için 

kapıların açılması  

ya da camların 

Psikiyatride küçük bir odada kalabalıkla vizit yapmak çok 

zor. 

 

Dönem 6 

İntörn odasına girememek 

 

Bazı servislerde wc kilitli ve bize anahtarı verilmek 

istenmiyor, 

 verilmiyor. 24 saat nöbet tuttuğumuz serviste temel 

 ihtiyaçlarımızı karşılamak bu kadar stresli ve zor 

olmamalı.  

Ayrıca yine bazı çalışma yerlerinde intörnler için ayrılan 

bir oda,  

koltuk yok bu da hem gün içinde çalışma saatlerinde 

hem de nöbetlerde  

sıkıntı yaratıyor. 

 

Yoğun bakımdaki kan gazı cihazının bozuk olması 

"lütfen yoğun bakımdaki kan gazı cihazını yenileyin." 

 

"Hocalarımızı bir günlüğüne yemekhaneye davet 



 

Tıp Eğitimi Form No ?? (TEFN.0??) V.2.001 (2016) 

ediyorum." 

 

Genel 

 

Yemekhane porsiyonları ve kalitesi ve hijyeni 

Rektörlüğe akşam yemeğinden bahsetmek 

Fakültede akşam yemeği verilsin 

Eğitim bloğunun bahçesinin dumansız hava sahası ilan 

edilmesi 

Kütüphane ve bidem dışında akşam çalışılacak yer 

olmaması (Eğitim bloğu 

çalışma odasının açılması) (okuma salonu) 

Lavabolarda bugün su olmaması ve hijyen sorunu 

Yemekhanede 2. basımın çok pahalı olması 

Yemekhanede her gün ayran içmek istemiyoruz 

Hayvanların bakımı* için öğrenciler adına bir girişim.” 
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Katılımcılar 

● Oğuz Kaan Karpuz 

● Furkan Öner 

● Burak Uysal 

● Sümeyye İpek 

● Aysena Hanedar 

● Yaren Kaptan 

● Azad Korhan 

● Zeynep Arslan 

● Ahmet Erdoğan 

● Abdülhalim Aktuğ 

● Neslihan Özer 

● Büşra Çertez 

● Betül Sena Bayar 

● Mevlüt Özer 

● Güven Çimen 

 
 
 
 
Hazırlayan(lar)  Adı Soyadı / Tarih İmza 

 
 
Oğuz Kaan Karpuz 19.10.2021        


