
TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı Tarihi: 19.09.2018 

Toplantı Saati: 12:30 

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonu, Tıp Fakültesi Dekan 

Yardımcısı Dr. Öğr.Ü. Züleyha DOĞANYİĞİT başkanlığında 19.09.2018 tarihinde Tıp 

Fakültesi toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

Madde 1: 2018-2019 öğretim yılı ders planları ve saatlerinin belirli olması ve yapılan 

isteklerin dönem 1, dönem 2 ve dönem 3 ‘te çok yönlü ders değişiklikleri ve program 

uyumsuzluğuna neden olacağından dolayı bu öğretim yılında bu değişikliklerin uygun 

olmadığına OY ÇOKLUĞU ile kabul edilmiş olup, Dekanlık Makamına önerilmesine, 

Red yönde oy kullanan Dr. Öğr. Üyesi Emine YEŞİLYURT ŞÖLEN’in gerekçesi; bölüm 

akademik kurul kararı ile yapılabilir yönde imzası bulunduğu için red kullandı. 

Red yönde oy kullanan Prof. Dr. İlknur HABERAL CAN’ın gerekçesi; akademik kurul kararı 

ile derslerin yapılabilirliği onaylandığı ve bu değişikliklerin dönem 3 tarafından aynı şekilde 

internete koyulabilirliği nedeni ile red kullandı. 

Madde 2: Önerilen teorik sınav yönergesinin ve şuan kullanılmakta olan tıp fakültesi internet 

sitesinde bulunan sınav ve soru hazırlama yönergesi ile birlikte karşılaştırılması ve tek bir 

yönerge hazırlanması uygun görülmüş olup, görevli olarakta Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Mustafa 

ÖZKUT ve Dr. Öğr. Üyesi Ersen ERASLAN ‘ın görevlendirilmesi ve en geç 1 hafta içinde 

teslim edilmesine, 

Madde 3: Mezuniyet Öncesi Başkoordinatör Görev tanımlarında bulunan f maddesinin 

çıkarılmasına 

a, c, e ‘ de adı geçen ‘dekanlığa’ yerine ‘eğitim komisyonuna’ ibaresinin koyulması 

h’de bulunan ‘diğer’ yerine ‘görevli’ ibaresinin getirilmesi 

Dönem Koordinatör Görev Yetki ve Sorumlulukları tanımlarında bulunan g maddesinin 

çıkarılmasına, 

h maddesinin eğitim yılı sonunda eğitimin başarısını değerlendirmek olarak değiştirilmesine 

k maddesinde ‘iki ay’ süresinin yerine ‘gerekli görülen süre içinde’ ibaresi getirilmesine 

m maddesinde ‘diğer’ yerine ‘görevli’ ibaresinin getirilmesine,  

Madde 4: Dönem 6 Koordinatörlüğüne; ders programlarını hazırlamaları için ek 1 ay süre 

verildi. 



Dönem 4 ve 5 için eksik derslerin gelecek toplantıya kadar tamamlanması ve koordinatörlerin 

ders programı istedikleri bölümlerin zamanında dönmemesi durumunda ilgili 

koordinatörlüğün tutanakla Dekanlığa bu bölümleri bildirmesine, 

Madde 5: Sınav kitapçık sayılarının arttırılması( yani A ve B kitapçığı gibi ) ve bu amaçla 

Dekanlıktan özel program istenmesine, 

Madde 6:  Gelecek yıl Dönem 1,2 ve 3 ders program değişiklikleri ve bölümlerin ders 

programları 11 Şubat 2019 tarihinden itibaren ilgili bölümlere ıslak imzalı bir şekilde bu 

derslerin ve değişikliklerin istenmesi ve yine bölüm tarafından yapılan akademik kurul kararı 

ile ıslak imzalı bir şekilde istenilen koordinatörlüklere gönderilmesine, 

Madde 7: Sınavda görev alacak personelin dekanlık tarafından görevlendirilmesi ve en az 1 

ay önce tebliğ edilmesi kararlaştırıldı. Yine bu görevlendirilmelerin programlar belli olduktan 

sonra 1 yıl önceden hazırlanmasına, 

OY BİRLİĞİ ile karar verildi. 

 


