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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:  02.12.2020 

Gündem Maddeleri 

• Katılımcı öğretim üyeleri tarafından pandemi koşulları 

ve alınan yeni kararlar hakkında öğrencilerin 

bilgilendirilmesi  

• Toplantı tarihine kadar girilmiş olan sınavların ve 

işlenmiş olan derslerin değerlendirilmesi, geri 

bildirimlerin ve şikayetlerin iletilmesi 

Alınan Raporlar ve Kararlar 

• Hastane ve eğitim ortamı ile ilgili mevcut koşullar, 

salgından etkilenen öğretim üyeleri-personeller, 

pandeminin gidişatı ile ilgili bilgiler öğrenciler ile 

paylaşıldı. 

• Dönem 1,2 ve 3 1.kurul sınavları ile ilgili geri bildirimler 

paylaşıldı, sorunlar dile getirildi. 

Sınavarda bir önceki soruya dönme seçeneğinin 

olmaması kararının rektörlük tarafından verildiği 

öğrencilere iletildi. 

Öğrencilere gelen soruların soru havuzundan rastgele 

geldiği ancak herhangi bir soru formatından gelen soru 

soru sayısının her öğrenci için eşit olduğunun ve bu 

sistemde sorun olmayacağı dile getirildi. 

• Dönem 1,2,3 1. Kurul sınavlarının ortalama puanları, 

soruların zorluk ve ayırıcılık indeksleri öğrenciler ile 

paylaşıldı. Sınavların ortalama puanları bir önceki 

eğitim öğretim yılı 1.kurul sınavı ortalama puanları ile 

karşılaştırıldı. 

• Ders notlarının ve ders kayıtlarının paylaşılmasındaki 

problemlerin tüm dönemlerin ortak problemi olduğu dile 

getirildi. Dekanlık; bu konu ile ilgileneceğini, notların ve 

kayıtların paylaşılması ile ilgili kararın gerekli kişilerle 

tekrardan iletileceğini belirtti. 

• Kültür derslerinin sınavların yüzyüze yapılacağı ile ilgili 

bilgi öğrenciler tarafından dile getirildi ve pandemi 

şartlarında bunun uygulanmasının yanlış olacağı ifade 

edildi. Dekanlık; bu konu ile ilgileneceklerini ve bu 

bilginin doğruluğunun teyit edilmesi durumunda 

sorunun çözümü adına online eğitim ve sınavlar 

hakkında tavsiyelerini dile getirebileceklerini belirtti. 
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• Kurul sınav sonuçlarının geç açıklanması ile ilgili 

şikayet dile getirildi. Bunu pandemi şartlarındaki 

çalışma düzeni ve rahatsızlanan personeller nedeni ile 

olduğu, konunun fark edilmesi üzerine sonuçların 

açıklanmasına hız verildiği ve bu problemin 

tekrarlanmaması için dikkat edileceği üyeleri tarafından 

ifade edildi. 

• Salgın nedeniyle rahatsızlanan, ailesinde 

rahatsızlanan- vefat eden kişiler olan öğrenciler olduğu 

ve bu öğrencilerin giremedikleri sınavları olduğu dile 

getirildi. Dekanlık; bu şekilde mağduriyeti olan 

öğrencilerin resmi olarak raporları ile başvuruda 

bulundukları takdirde uygun görülürse mazeret sınavı 

yapılabileceğini ifade etti. 

• Dönem 4 ve 5 öğrencilere bazı stajlarda ifade edilen 

yüzyüze eğitim başladıktan sonra yapılacak pratik 

sınavların uygulanma şekli ile ilgili bilgiler ve bundan 

kaynaklanan şikayetler dile getirildi. Dekanlık; bu 

konudan yanlış anlaşılma olduğunu, pratik eğitim 

sonrası yapılacak sınavlarda sadece pratik eğitim 

sürecinde verilmiş olan konulardan sorumlu olunacağı 

ve bu konudaki yanlış anlaşılmaların düzeltileceğini 

ifade etti. 

• Pratik eğitimlerin pandemi koşullarına uygun olarak 

gruplar halinde yapılarak öğrenci yoğunluğunu 

azaltmak gibi hastanalanma riskini azaltmaya yönelik 

düzenlemeler ile başlayacağı bilgisi paylaşıldı. 

• Daha sonrası için dönem 4,5 ve dönem 1,2,3 

öğrencileri için ayrı 2 toplantı yapılmasına karar verildi. 
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Katılımcılar 

• Dekan Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan 

• Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Bayramgürler 

•  Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 

Devrim Dündar 

• Dr. Öğr. Üyesi Pınar Daylan Koçkaya 

• TEÖK Başkanı Furkan Can Özmen 

• Dönem 3 Temsilcisi Oğuz Kaan Karpuz 

• Dönem 2 Temsilcisi Furkan Öner 

• Dönem 5 Temsilcisi Umut Er 

• Dönem 1 Temsilcisi Umut Can Kaçmaz 
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