TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Yeri: KEYPS ÜZERİNDEN ONLİNE
Toplantı Tarihi: 19 Mayıs 2020
Saat: 15:00
31 kişinin atılımı ile Keyps üzerinden online gerçekleştirilen koordinatörler kurulu toplantısı
Başkoordinatör Prof. Dr. Şule Akçay’ın açılış ve gündem ile ilgili bilgi vermesi başlamıştır.
Dekanımız Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu’nun içinde olduğumuz süreç ve yapılması
planlanan gündemle ilgili bilgi vermesi üzerine her dönem koordinatörün söz almasıyla
toplantıya devam edilmiştir. Dönem koordinatörleri gerçekleştirilen dersle ilgili raporlarını
düzenli olarak dekanlığa gönderdikleri bilgiler sözel olarak da toplantı sırasında yer vermiş
olup, gerçekleştirilen formatif sınavların sorunsuz olduğu bilgisi paylaşılmıştır.
İlk gündem maddesi olan bilgi paketinin güncellenmesi konusunda tamamlayan
koordinatörlerin ve eksikleri olanların takıldıkları konuları sormasıyla, ilgili sekterlik ve
bilişim teknikerine en kısa zamanda gönderilmesi planlanmıştır. Bilgi paketi
düzenlemelerinde kurul/KUK/staj sorumlularından da destek alınması gerektiği süreci
paylaşmanın daha doğru olacağı dile getirilmiştir.
Covid-19 sebebiyle sınav planlamalarının yapılması dekanlığa sunulması gerektiği
görüşülmüş olup, online derslerin gerek senkron-gerek asenkron olarak tamamlanması,
eksikliklerin dekanlığa bildirilmesi, akabininde de kalan KUK/Kurul/staj sınavları için online
bir sınav takviminin bir an öncesi netleşmesi ve ilan edilmesi gerektiği görüşülmüştür.
Hali hazır da sınav tarihleri taslak olarak belirlenmiş olan her dönem koordinatörü görüş ve
önerilerini ifade etmişlerdir. Sınavların uygulama biçimi ve yöntemleri ile ilgili olarak da
Ölçme-Değerlendirme Koordinatörlüğünün yapmış olduğu toplantıda netleşen hususlar kurul
ile paylaşılmıştır.
Sınavlarla ilgili işleyiş için netleşen konulardan bazıları ise şöyle ifade edilmiştir;
sumatif/final/bütünleme/telafi sınavlarının 80 sorudan oluşması, 20 soruluk 20 dakikalık
paketler halinde her birinin arasında 5 dakikalık ara verilerek online gerçekleştirileceği, her
bir sınav öncesinde ekranda bir öğrenci onay formunun çıkması ile sınava girecek her
öğrencinin onay formunu doldurması ile sınavın başlayacağı ifade edilmiştir.
Söz konusu öğrenci onay formunda yer alan bilgilerin sınav öncesinde de öğrencilere bilgi
verilmesi gündeme gelmiş olup, form için çalışma başlatıldığı en kısa zamanda dönem
koordinatörleri ile de paylaşılacağı söylenmiştir.
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Sınav tarihleri ile ilgili olarak ayrıca yönetmelikte belirtilen sınav tarih aralıklarına uyulması
gerektiği, içeriğinde de örgün eğitim ağırlıklı olması gibi hususlara özen gösterilmesi ve
dönem koordinatörleri ile birlikte kurul sorumlularının da uzaktan eğitim sürecinde sorumlu
olmaları konularına yer verilmiştir.
Online sınavların kamera ve mikrofonla katılması gereken öğrencilere daha önceden bu
bilgilerin verileceği teknik olarak desteğe ihtiyacı olanların belirlenerek fakültemizce
yardımcı olunacağı, sınav esnasında talep edildiği takdirde kamera ve mikrofonun açılmasının
istenebileceği de alınan bazı kararların arasında olduğu söylenmiştir.
Dolayısıyla KUK/stajlar için de sözlü sınava yer verilebileceği üzerinde durulmuştur. Ayrıca
Dönem 4 eğitim programına elektif ders koyulmasının daha önce de gündemde olduğunun altı
çizilmiş ve bu konu ile ilgili tekrar bir değerlendirme yapılmasının gerektiği konuşulmuştur.
Dönem 5 ile ilgili de gerçekleştirilecek sınavlarda soru sayılarının staja göre belirlenebileceği
üzerinde hemfikir olunmuştur.
Sınav platformu olarak KEYPS’in kullanılacağı sınavlarla ilgili kapasite ve uygulamalarının
yeterliliği gibi hususlar Tıp eğitimi Anabilim Dalımızca gözden geçirilmiş, uygulamanın
sağlıklı işleyebileceği konusunda kurula bu konu ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.
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