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Toplantının en başında Tıp Eğitimi Komisyonu Başkanı Dr. Devrim Dündar'ın verdiği 

bilgide; güncel olarak öğrenci ve öğretim üyesi gruplarından özel geri bildirim alma 

çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Bu geri bildirimler toplanınca elde edilecek veriler ile 

SGK olarak bir ara toplantı yapılması  (tarih henüz belirlenmedi)  ve sonuçların raporlanması 

kararı alındı. 

 

Ek olarak fakülte yönetimine önerilmek üzere şu konular konuşuldu: 

 

1- Dönem 1 TODUP uygulamasına ilişkin öneriler konuşuldu: Projelerin belli kalıp veya konu 

başlıkları şeklinde (örnek: Yaşlı bakım evleri ya da Çocuk Esirgeme Kurumu yurtları 

ziyaretleri gibi) yapılandırılarak hem uygulayıcı öğrenciler hem de danışmanlar üzerinde 

hissedilen konu bulma baskısının azaltılabileceği dile getirildi. Benzer biçimde TODUP 

projelerinin yarışma yönünün de baskı ve kaygıyı artırdığı; bu biçimin değiştirilmesinin daha 

uygun olduğu düşünüldü. Projelerde görev alan öğrencilerinin sürece katılımları arasında çok 

belirgin dengesizlikler olduğu; bazen sadece 2-3 katılımcının aktif olarak projeyi yürüttüğü 

diğer öğrencilerin anlamlı bir çaba göstermedikleri vurgulandı. Bu uygulamaların yarışma 

kısmının iptali ve tüm yıla yayılmasının uygun olduğu düşünüldü. 

 

2- Dönem 1 dersleri için kullanılan salon ile ilgili öğrencilerin sürekli olarak ilettikleri fiziki 

zorluklar için; buranın derslik haline getirilmesi (sıra ya da kolçaklı sandalyeler ile) ya da 

hastane içindeki yeniden yapılanma sonrası çıkabilecek potansiyel alanların yeni eğitim 

ortamları olarak kullanıma açılması  gibi öneriler ortaya çıktı. Yine eğitim bloğundaki 

dersliklerin özellikle ısıtma ve havalandırması ile ilgili kronik sorun için ihtiyaç duyulan 

elektrik enerjisinin (Üniversite-sanayi işbirliği ya da Üniversitemizin Mühendislik 

Fakültelerinin araştırma proje destekleri harekete geçirilerek), bu binanın terasına kurulacak 

küçük ölçekli bir güneş enerjisi elektrik sistemi ile çözümlenebileceği; böyle bir projenin, -

gerçekleştirilebilmesi durumunda-   Fakülte ve Üniversitemizin kurumsal imajına  çok önemli 

bir katkı sağlayacağı; "Çevre dostu Tıp Fakültesi", "Yenilenebilir enerji kaynakları ile 

ısıtılan üniversite" gibi pozitif sıfatlar ile kurumsal değerinin artacağı dile getirildi. 

 

3- Ders programı ile ilgili ana başlıklar halinde şu görüşler konuşuldu: 

    - Dönem 1 istatistik dersleri dönem içindeki sonraki kurullara kaydırılabilir 

    - Öğrenim hedefleri gözden geçirilip revize edilmeli (çatıdan temele doğru) 

    - ÇEP (Yeni 2020 de çıkacak) hedefleri temel bilimler ile ilişkilendirmede zorluklar var 

    - İyi hekimlik uygulamaları daha erken dönemde ders programına konabilir 

    - Modüler sistem ve konuların entegrasyonu tekrar gözden geçirilmeli ve kurumsal iyi 

örnekler (Batıda ve Ülkemizde) bu çalışma için yol gösterici olabilir. 
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