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Başkanlığında Dekanlık binası

Toplantı A Salonu’nda 19 kurul üyesinin katılımıyla toplanmış olup toplantıda;
1- Dönem 6 seçmeli staj dağılımları görüşüldü.
2- Dönem 2 öğrencisi Burak Can ERKEK’ in Dönem 2 Kurul 4 teorik sınav sonucunun tekrar
incelenmesi neticesinde kurul 4 sınav notunun 74 değil 86 olduğu anlaşılmıştır.
Öğrencinin notunun bu şekilde düzeltilmesi kararının Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
karara bağlanmasına,
3- Fakülte amaç hedefi misyon ve vizyonunun güncellenmesi amacıyla fakültemiz eğitim,
araştırma ve hizmet amaçları kurulda geniş katılımla tartışılmış ve gelen öneriler
değerlendirilmiştir ve ayrıntılandırılmış ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır
Eğitim Amacı:
Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimi programları ile toplumun öncelikli
sağlık sorunlarına hâkim ve çözümler üretebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri
takip edebilen, ulusal ve uluslararası düzeylerde yeterli hekimler yetiştirmektir.
Araştırma Amacı:
Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimi alan öğrencilerin ve akademik
personelin sağlık alanına özgün bilimsel katkılarda bulunabileceği araştırma ortamını
sağlamaktır. Bu amaçla, öğretim üyesi ve öğrencilerin sürekli mesleki gelişimlerini,
bilimsel araştırmaları için altyapı ve donanımını, üretilen bilimsel materyallerin üretim
ve sunum aşamasında interdisipliner etkileşimini, bilimsel araştırmaların bilim dünyası
ve toplumla paylaşılmasını ve bu sürecin verimli işletilmesi için akademik personelin
teşvik edilmesini sağlamaktır.
Hizmet Amacı:
Sağlık hizmeti sunumunda topluma örnek olabilecek nitelikli ve rekabet gücü bulunan
bir kuruluş olmayı başarmak ve insan sağlığı ile ilgili hizmetleri, çağdaş standartlar
doğrultusunda, etkili, güvenli, kesintisiz ve zamanında sunmak, sonuçlarını izlemek ve
değerlendirmektir.

4- Fakülte eğitim programı amacımızın güncellenmesi amacıyla mezuniyet hedeflerimiz
doğrultusunda evre amaçları geniş katılımla tartışılmış ve gelen öneriler değerlendirilmiştir ve
aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
SDÜTF mezuniyet öncesi eğitim programı 3 evreden oluşmaktadır. Bu evrelerden
birincisi; Dönem I-II ve III’ü içeren preklinik dönemdir. Evre 2 olarak adlandırılan
evrede ise Dönem IV ve V yer almakta ve staj programları ile yürütülmektedir. Evre 3
dönemi de intörnlük (aile hekimliği) dönemini kapsamaktadır.
Evre 1’in amacı; hasta teması öncesinde normal yapı fonksiyon ve sistem patolojilerini
kavramış, temel hekimlik uygulamalarını manken-maket ve model üzerinde
uygulayabilen, iletişim becerilerinin temel gerekliliklerine hakim, kanıta dayalı tıp
uygulamalarının önemini benimsemiş ve kanıt düzeyi yüksek bilgiye ulaşabilen,
teknolojinin getirdiği imkanları kullanabilen ve hekimlik değerlerini gerek etik-hukuk
gerekse profesyonel kapsamda tanımlayabilen ekip çalışmasına uygun öğrenciler
yetiştirmektir.
Evre 2’nin amacı; eğitici eşliğinde klinik ortamda hasta-hekim ilişkisi bağlamında
tanı, tedavi ve izlem süreçlerini yönetebilen ve temel hekimlik uygulamalarını hasta
üzerinde uygulayabilen, gözlem altında hasta ile etkin iletişim kurabilen, bilimsel kanıt
niteliğine karar verebilen ve bu kanıtları klinik karar verme sürecinde kullanabilen,
hekimin hukuki sorumluluklarının bilincinde, etik değerlere bağlı öğrenciler
yetiştirmektir.
Evre 3’ün amacı; fakültemizde eğitimin son aşaması olan aile hekimliği (intörnlük)
döneminde temel amaç gözlem altında bir ekip üyesi olarak hekimlik yapabilen, hastahekim iletişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilen, klinik akıl yürütme sürecinde
bilimsel kanıtları kullanıp toplumsal sorunlara yönelik kanıtlar üretebilen hekim
yetiştirmektir.
5- Fakültemizde yapılacak tüm sınavlarda aşağıda yer alan formların oluşturularak tek bir
dosya içerisine dekanlık arşivine teslim edilmesi kararı alınmıştır.
1. Belirtke tablosu/değerlendirme matrisi
2. Yazılı sınavlar için soru kitapçıkları, sözlü sınavlar için video, ses kaydı veya sınav
tutanağı
3. Cevap optik formları veya yazılı evrakları
4. Referanslı cevap anahtarı
5. Sınav sonu değerlendirme tutanağı
6. Soru itiraz formları
7. İtirazlar sonucunda yapılan değişikliklere dair tutanaklar
1) Prof. Dr. Alim KOŞAR
2) Prof. Dr. Mekin SEZİK
3) Prof. Dr. Mustafa Özgür PİRGON
4) Prof. Dr. Münire ÇAKIR

5) Doç. Dr. Rasih YAZKAN
6) Doç. Dr. Nilgün ŞENOL
7) Doç. Dr. Gonca SANDAL
8) Doç. Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
9) Doç.Dr. Halil AŞCI
10) Doç. Dr. Kanat GÜLLE
11) Doç. Dr. Ömer ÇELİK
12) Doç. Dr. Selma KORKMAZ
13) Dr. Öğretim Üyesi Giray KOLCU
14) Dr. Öğretim Üyesi Fatih AKSOY
15) Dr. Öğretim Üyesi Mümtaz Cem ŞİRİN
16) Dr. Öğretim Üyesi Mehtap SAVRAN
17) Dr. Öğretim Üyesi Melike DOĞAN ÜNLÜ
18) Dr. Öğretim Üyesi İlkay ARMAĞAN
19) Dr. Öğretim Üyesi Yadigar KASTAMONİ
20) Dr. Öğretim Üyesi Ahmet DURSUN
21) Dr. Öğretim Üyesi Fatma Nihan CANKARA
22) Dr. Öğretim Üyesi Demircan ÖZBALCI
23) Dr. Öğretim Üyesi Hamit Hakan ARMAĞAN
24) Dr. Öğretim Üyesi Seyfullah KAN
25) Dr. Öğretim Üyesi Dilek BAYRAM
26) Dr. Öğretim Üyesi İlter İLHAN
27) Dr. Öğretim üyesi M. İnci BAŞER KOLCU
28) Arda AKBULUT ( Dönem 1 Temsilcisi)
29) Kağan TÜRKER ( Dönem 2 Temsilcisi)
30) Yahya ÖLMEZ (Dönem 3 Temsilcisi)
31) Eminhan UYAN (Dönem 4 Temsilcisi)
32) Yunus Emre EKİNCİ (Dönem 5 Temsilcisi)
33) Mevlüt Kürşat GÜRDAL (Dönem 6 Temsilcisi)

