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Gündem Maddeleri • Dekanlık ve TEÖK ortak toplantısı. 

Alınan Kararlar 

• Yapılan toplantı sonucunda yaşanan olayları şu şekilde 

özetledim. Her dönemin kendi içinde özeti ayrı ancak 

şu şekildeler. 

• ORTAK MESAJLAR 

 

• Merhabalar arkadaşlar, Sizlere geçen hafta TEÖK 

başkanı olarak bir anket atmıştım. İstediğiniz sorunları 

iletmenizi istemiştik altında da. Biz bu anketteki 

sorunları dekan hocamıza ve yardımcılarına bizzat 

ilettik.  

• İlettiğimiz sorunlara aldığımız cevapları ise şöyle 

özetledik. 

• Yemekhane problemimizi ilettik. Yemekhanelerde 

porsiyon şikayetlerimizi, hijyen sorunlarını ve akşam 

yemeği çıkmaması sorunlarını dile getirdim. Aynı 

zamanda bu toplantıdan önce bir dilekçeyle de ilettim 

bu konuyu. Benim o dilekçeme cevapta geldi. O cevabı 

da atacağım. 

• Yemekhane meselesinde dekan hocamızın 

yemekhane ile görüşme yaptığı ancak kabul 

edilmediğini söyledi dekan yardımcısı hocamız. Ve biz 

bunun üzerine bir kere daha rica edilmesi gerektiğini 

söyledik. Kabul ettiler. 

• Eğitim bloğunun bahçesinde bir kısmın dumansız hava 

sahası olmasını teklif ettik. Bu fikri 

değerlendireceklerini söyleyip not aldılar. 

• Dezenfektanların boş olmasından bahsettik. O 

dezenfektanların sık sık kontrol edildiği ve daha sık 

kontrol edilip doldurulması için talimat verileceği 

söylendi.  
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• Özellikle eğitim bloğu yemekhane karşısı tuvaletlerde 

su akmadığını, yine öğrencilere ayrılan tuvaletlerin çok 

kirli olduğundan bahsettim. Bunlar için bir çalışma 

yapılmasını rica ettiğimde Dekan yardımcısı hoca söz 

aldı ve bunları bu toplantıda kendilerine bildirmememiz 

gerektiğini söyledi. Eğitim konusundan 

bahsetmememiz konusunda uyardı bizi, bizden daha 

sonra bir form doldurarak bu şikayetleri iletmemizi 

istedi. Ben de fiziksel koşullarda çıkan sorunların 

şuanda eğitimden daha çok gündemde olduğunu 

söyledim aynı zamanda fakülte temsilcimiz olmadığı 

için bu gibi konuların da TEÖK tarafından halledildiğini 

bu gibi şeyleri dekanlığa bildirmek zorunda 

olduğumuzu söyledim. Aldığım cevapta da dekan 

yardımcısı hocamız fakülte temsilcimizin seçiminin ne 

zaman olacağını bilmediğini söyledi. Bu konu hakkında 

bilgi alacaklarını söyledi. 

• Kütüphane ve bidem dışında bir çalışma alanı 

olmadığını, eğitim bloğunda 1. Katta bulunan çalışma 

odasının bizlere açılmasını istediğini söyledim.  

• Bu durumu kabul etti tüm hocalar. Açılması için 

güvenliklere söylenecek yakın zamanda. 

• Yaka mikrofonlarındaki eksiklikten bahsettim. Bu 

kısımda dekan hoca da toplantıya katıldı ancak yaka 

mikrofonu meselesi hakkında sene başında her sınıfa 

birkaç tane yaka mikrofonu ayırdıklarını, bu konuda 

çok yatırım yaptıklarını. Bizler için çok fedakarlık 

yaptıklarını ve bazı konularda kendi ceplerinden 

çıkararak verdiklerini söyledi. 

• Devrim hocamız söz aldı ve yaka mikrofonlarının çok 

hızlı bozulduğunu bu duruma tekrar tamir etmekten 

başka çareleri olmadığını söyledi. 

• Dekan hocamıza toplantıdan sonra yeni eğitim bloğu 

arka kapısının açılmasını istediğimizi söyledim. Bu 

kapıyı açamayacaklarını söyledi, sebep olarak ise o 

kapının açılmasının ekstra güvenlik sorunu 

oluşturacağını söyledi. Ben de zaten o binada güvenlik 

olmadığını söyledim. Dekan hocamız bunun üzerine 

genç olduğumuzu ve azcık daha yürümemizin ne 

zararı olduğunu söyledi.  

• COVID olup test vermeyerek derslere gelebilecek 

arkadaşların olasılığından bahsettik aynı zamanda bu 

şekilde stajlara girebileceğinden bahsettik, Dekan 

hocamız burada o öğrencilerin tıp öğrencileri olup 

sorumluluk sahibi olan insanlar olduğuna inandıklarını 

söyledi. Gerekirse etraflarında böyle bir öğrenci var ise 

bu öğrenciyi farkeden kişilerin dekanlığa gelip 

söylemesinin uygun olacağını söyledi. Ekstradan bu 

konuda yönetmeliğin sabit olduğunu, nasıl ki büyük bir 

ameliyata girdikten sonra öğrenciler mecburen o 

stajı/dersi sene sonunda tekrar alıyorsa ya da 
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bütünlemesine giriyorsa COVID geçiren bir kişinin de 

böyle olması gerektiğini söylediler. O stajı/dersi 

almayanlar için özel bir telafi sınavı olmasının çok 

yanlış olacağını belirttiler.  

• Ve son olarak aşılı kişiler temaslı olduklarında 

karantinaya alınmayacakları için mağduriyetlerinin 

azalacağını söylediler.  

• DÖNEM 1 SORUNLARI 

1- Temsiliciniz amfinizin olmadığını, not alacak 

yerlerinizin olmadığını, havalandırma sorunu olduğunu 

ve kürsüden konuşmaların duyulmadığını söyledi. 

Dekan ve dekan hocamızın yardımcıları bu sorunun 

yıllardır var olan bir sorun olduğunu ve çözümünün 

okul bütçemizin çok çok üzerinde olduğunu söyledi.  

 

2- Tuvaletlerin hastalarla paylaşıldığını ilettiniz. Dekan 

hocamız bu konuda oradaki görevlilerle iletişime 

geçileceğini söyledi ve o binanın hem poliklinik hem de 

servis olduğunun altını çizdi.  

 

3- Dolap almak istediğinizi ilettiniz. Dekan yardımcısı 

hocamız bu konuda dolap listelerinin güncellenip 

inceleneceğini söyledi. Yer olup olmadığına bakmak 

için incelenecek.  

• DÖNEM 2 SORUNLARI 

1- Histoloji laboratuvarını mikroskoplar üzerinden takip 

edemiyoruz. Bunun yanında video materyallerinin de 

bizle paylaşılmasını istiyoruz dedik. Bunun böyle 

olmaması gerektiğini, laboratuvarlarının mikroskoplu 

ortamda olması gerektiğini belirtti dekan hocamız. 

Bunun yanında temsilciniz bu laboratuvarlarda ekstra 

gruplara bölünmenin daha verimli olabileceğini söyledi 

(özellikle anatomi için masa başlarında görme sorunu 

yüzünden). Hocalarımızın bunu not ettiğini gördük.  

2- Bu kısımda ben söz aldım ve benim yılımda yapılan 

(ben dönem 4üm, yani korona öncesi dönemde) 

anatomi lablarından sonra kahoot uygulamasının bizim 

için çok verimli olduğunu bunun tekrar yapılmasının 

verimli olacağını söyledim. Temsilciniz de katıldı bu 

dediğime. Dekan hocamız anatomi anabilim dalı ile 

konu hakkında görüşüleceğini söyledi.  

• DÖNEM 3 SORUNLARI 

1- Patoloji laboratuvarlarında yaşanan mikroskop 

üzerinden gözlemleyememe ve derste izlediğiniz 

videoların sizlere ulaştırılmaması meselesinden 

bahsedildi. Dekan hocamız bu konuda bunun böyle 

olmaması gerektiğini ve patoloji laboratuvalarının 

müsait olması gerektiğini söyledi. Gerekli görüşmeleri 

yapacaklarını belirttiler.  
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2- Aynı hocayla üst üste 3 4 ders konulması 

meselesinden bahsedildi. Dekan yardımcısı hocamız 

bu konuda ders programlarının 3 aylık uzun bir sürede 

o dersi verecek olan tüm hocaların katılımıyla 

yapıldığını söyledi. Böyle bir problemin o dersi verecek 

anabilim dalı tarafından kendi kendiliğine 

oluşturulduğunun altını çizdi. Bu sorunun da ancak 

gelecek sene düzelebileceğini söylediler.  

 

3- Pratik sınavlarda sorulan sorularda bir dağılım 

eşitsizliği olduğundan bahsedildi. Bu konuda herkese 

aynı soru sorulmasının mümkün olmadığı, hocaların 

ellerinden geldiğince eşit soru hazırladığından 

bahsedildi.  

 

4- Sınavların ertesi günü saat 5e 4e kadar ders 

olmasının çok yorucu olduğu belirtildi. Bu konuda da 

ders programının önceden belirlendiğinin altı çizildi ve 

gelecek sene bu konu üzerinde durulacağı söylendi.  

• DÖNEM 4 SORUNLARI 

1- Olumlu geri bildirim olarak OSCE sisteminden genel 

olarak memnun olduğumuzu. C staj grubumuzun 

Kasımda OSCE sınavından sonra daha kesin olarak 

konuşabileceğimi ancak şimdilik bizler için umut 

vaadettiğini söyledim. Memnun kalmamız durumunda 

diğer stajlara yayılmasını istediğimizi söyledim. Kabul 

ettiler. 

 

2- Olgu sunumları hakkında bir soru geldi Pınar 

hocamızdan. Olgu sunumlarının yapılmaya 

başlanmasının 2. senesi olması dolayısıyla bizden geri 

dönüş istedi. Olgu sunumlarından memnun 

olduğumuzu, o stajda öğrendiğimiz bilgilerin pekiştiğini 

söyledim. Not etti hoca bu cevabımı. 

 

3- Plastik cerrahi stajında olan, Staj programında 2 

hafta ders programında 1 hafta gözükmesi sorunundan 

bahsettim. Bu durumu hocalar Plastik Cerrahi 

açısından hoş görmedi. Bu sorunla ilgileneceklerini 

özellikle söylediler. 

 

4- Bazı stajlarda pratik ders saatlerinin 16:30 - 17:20 

arasında konulmasından dolayı ve o saatlerde 

polikinliklerin ve tetkik odalarının boş olduğundan 

dolayı verim alamadığımızı söyledim. Bunun böyle 

olmamasını gerektiğini söylediler. Çok mu teorik ders 

yükü var denince de evet cevabını verdim. Hemen not 
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ettiler bu konuyu. 

Özellikle bu konu KVC ve Kadın doğum stajları için 

geçerli. Tabii eğer diğer stajlarda da sıkıntı olur ise 

bunları da ayrı ayrı belirteceğimizi söyledim. 

 

5- Yeni eğitim bloğundaki havalandırma sorunundan 

bahsettim. Havalandırma olmadığını ve cam açılması 

gerektiğini, cam açılınca da çok üşüdüğümüzü 

söyledim. En azından kapıları açmak istiyoruz dedim. 

Not ettiler ama tekrardan havalandırma sistemi 

kuramayacakları için bir şey olacağını sanmıyorum. 

 

6- Yeni eğitim bloğunda bazı sınıfların staj alan gruplar 

için çok çok küçük olduğunu belirttim. Ortalık burada 

çok daha fazla gerildi. Al sınıf listelerini sen ayarla o 

zaman dedi dekan hoca. Bir şey yapılabileceğini 

sanmıyorum bu konuda. 

 

7- Yeni eğitim bloğunun doğru düzgün 

temizlenmediğini söyledim. Daha temiz olmasını 

istiyoruz dedim. Oradaki görevlilerle görüşüp bu 

durumu değerlendireceğiz dediler. 

• DÖNEM 5 SORUNLARI 

1- Plastik Cerrahi ameliyathane personelinin tavrını 

ilettik. Bunun doğru olmadığını söyledi dekan hocamız. 

İlgilenileceğini söyledi. Ancak yine de COVID 

döneminde de biz öğrencilerin bu tarz davranışları 

alttan almamızı istedi. 

 

2- Psikiyatri stajında küçük bir odada vizit yapmanın 

zor olduğunu ilettik. Ancak ellerinde imkan olmadığını, 

Psikiyatri servisindeki hasta bakılan odaların bile daha 

küçük olduğu söylendi. 

• DÖNEM 6 SORUNLARI 

1- Bazı servislerde bulunan intörn odalarının izolasyon 

odası olmasından dolayı dinlenemediğinizi temsilciniz 

bizzat iletti. Bu konuda Dekan hoca yeni yapılan BT'de 

ki tadilat yüzünden mi dedi, dekan hocamızın konu 

hakkında bilgisi pek yokmuş. Bunun üzerine Yeni 

yapılan BT alanından intörn odası için yer ayarlayalım 

dedi dekan hocamız. 

• Toplantı özeti ve kararları bu şekildedir.  
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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 20.10.2021        


