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1-Fakültemiz Öğrenci İşleri Biriminin 30.07.2018 tarih ve 203925 sayılı Staj ile ilgili 
yazısının görüşülmesi, 
       Fakültemiz Öğrenci İşleri Biriminin 30.07.2018 tarih ve 203925 sayılı Staj ile ilgili konu 
görüşüldü. 
       Yapılan görüşme neticesinde Yaz Okulu eğitim sistemi ve yaz okulu akademik takviminin Tıp 
Fakültesinin eğitim modeli ve akademik takvimine uygun olmaması nedeniyle Fakültemize yaz 
okulunun açılmasının uygun olmayacağına,  
 
2-Fakültemiz Dönem 4 koordinatörlüğünün 31.07.2018 tarih ve 205052 sayılı Özel öğrenci 
Şeyma YILMAZ ile ilgili yazısının görüşülmesi, 
       Fakültemiz Dönem 4 koordinatörlüğünün 31.07.2018 tarih ve 205052 sayılı Özel öğrenci 
Şeyma YILMAZ ile ilgili konu görüşüldü. 
       Yapılan görüşme neticesinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Şeyma 
YILMAZ’ ın sağlık sorunları sebebiyle 2018-2019 eğitim öğretim yılında 4. Sınıfı Fakültemizde 
Özel öğrenci olarak eğitim almasının uygunluğuna, 
 
3-Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığının 25.07.2018 198649 sayılı Dr. Öğretim 
Üyesi Mevlüt Serdar KUYUMKCU’nun görevlendirilmesi ile ilgili yazısının görüşülmesi, 
       Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığının 25.07.2018 198649 sayılı Dr. Öğretim 
Üyesi Mevlüt Serdar KUYUMKCU’nun görevlendirilmesi ile ilgili konu görüşüldü. 
       Yapılan görüşme neticesinde Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim 
Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Serdar KUYUMCU’nun 03 Eylül 2018-03 Aralık 2018 tarihleri 
arasında Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde Kardiyak 
Elektrofizyolojik çalışma eğitimi almak üzere izinli sayılmasının uygunluğuna,  
 
4-Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığının 25.07.2018 tarih ve 198618 sayılı 
Farkındalık Eğitimi ile ilgili yazısının görüşülmesi, 
       Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığının 25.07.2018 tarih ve 198618 sayılı 
Farkındalık Eğitimi ile ilgili konu görüşüldü. 
      Yapılan görüşme neticesinde Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığınca 30 
Ağustos 2018 Perşembe günü Ramada otelde “Geleneksel Alternatif ve Tamalayıcı Tıp 
uygulamalarından biri olan Fitoterapi” hakkında Asistan, Uzman, İntörn Hekimler ile Eczacıların 
katılacağı Farkındalık eğitiminin yapılmasının uygunlmuğuna, Sıtrateji ve Geliştirme Daire 
başkanlığınca katılımcıların katılım ücretlerinin yatırılabileceği bir hesap numarasının açılmasının 
uygunluğuna mevcudun oybirliği ile karar verildi. 
 
5-Fakültemiz Dönem 2 Koordinatörlüğünün 01.08.2018 tarih ve 206840 sayılı İtiraz (Tugay 
YAMAN)  ile ilgili yazısının görüşülmesi, 
       Fakültemiz Dönem 2 Koordinatörlüğünün 01.08.2018 tarih ve 206840 sayılı İtiraz (Tugay 
YAMAN)  ile ilgili konu görüşüldü. 
       Yapılan görüşme neticesinde Adı geçen öğrencinin kayıt yenileme işlemlerini geç yaptırdığı 
ve almış olduğu hastalık raporunun Laboratuvar sınavını kapsamadığı sadece birinci kurul sınavını 
kapsadığı, mazeret sınavı için ise sadece birinci kurul sınavı için talepte bulunduğu, Laboratuvar 
sınavı için mazeret sınav talebinde bulunmadığı bu nedenle öğrencinin Laboratuvar sınavlarında 
mazeretine girme isteğinin reddine  
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6-Fakültemiz Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığının 01.08.2018 tarih ve 206176 
sayılı Fakülte Yönetim Kurulu ile ilgili yazısının görüşülmesi, 
       Fakültemiz Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığının 01.08.2018 tarih ve 206176 
sayılı Fakülte Yönetim Kurulu ile ilgili konu görüşüldü. 
      Yapılan görüşme neticesinde Fakültemiz genel amaç ve Hedefleri, Misyonu, Vizyonu, SDÜ 
Tıp Fakültesi Programının Amaç ve Hedefleri, SDÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet 
Hedefleri/Yetkinlikleri ile SDÜ Tıp Fakültesi Mezunlarından Beklenen 7 Temel Rolün 
(Yetkinlikler Gülü) Fakülte Yönetim Kurulu Kararına dayandırılarak resmiyet kazanmasına ve 
SDÜTF mezuniyet hedefleri/yetkinliklerinin aşağıda belirtildiği gibi olmasına    
 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin Genel Amaç ve Hedefleri: 
 Toplumun  sağlık sorunlarına hâkim ve çözümler üretebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 
takip edebilen, ulusal ve uluslararası düzeylerde yeterli hekimler yetiştirmek, sağlık alanına özgün 
katkılarda bulunacak araştırmaları yapacak altyapı ve donanıma sahip bir tıp fakültesi olmak, 
eğitsel ve bilimsel süreçlerin ayrılmaz bir parçası olan sağlık hizmeti sunumunda topluma örnek 
olabilecek nitelikli ve rekabet gücü bulunan bir kuruluş olmayı başarmaktır. 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin Misyonu; 
 Evrensel bilim dünyasına katkıda bulunabilecek bilgi üretmek, toplumun sağlık gereksinimlerini 
karşılayabilecek ve yaşam kalitesini yükseltebilecek düzeyde hekimler yetiştirmektir. 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin Vizyonu; 
 Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uluslararası ve ulusal bilim alanlarında öncülük eden bir eğitim 
ve araştırma kurumu olmaktır. 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin Eğitim Programının Amaç ve Hedefleri 
Bilimsel ve toplumsal gereksinimler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık 
sorunlarına nitelikli koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve 
tutuma sahip, sürekli tıp eğitimi becerisi kazanmış, tıp bilimine katkıda bulunabilecek yeterlik ve 
yetkinlikte, etik değerlere bağlı ve insan haklarına saygılı hekimler yetiştirmektir. 
 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunundan Beklenen 7 Temel Rol 

1. Hekimlik Alanında Uzman, 

 2. Sağlık Savunucusu,  

3. Analitik ve Bilimsel Düşünen,  

4. İletişimci.  

5. Ekip üyesi,  

6. Yönetici / Lider,  

7. Profesyonel, 

Bu 7 temel yetkinlik alanının “SDÜTF Yetkinlikler Gülü” olarak sembolize edilmesine karar 
verilmiştir. 



 
 
SDÜTF Mezuniyet Hedefleri / Yetkinlikleri 
 
Hekimliğin teknik ve prosedürel yönü ile ilgili 7 yetkinlik alanı belirlenmiştir. 
 

1. Temel klinik becerileri ve girişimleri yapmada yetkinlik.   

2. Tanı, tedavi, rehabilitasyon ve izlem basamakları dâhil olmak üzere hasta ve hastalık sürecini etik ve maliy
et‐etkin  olarak planlama ve yönetmede yetkinlik.  

3. Sağlık bakım sürecini etik ve maliyet etkin olarak  planlama ve yönetmede yetkinlik. 

4. Birinci  basamak  sağlık  kuruluşlarını  (Aile  Sağlığı  Merkezi,  Toplum  Sağlığı  Merkezi  vb)  yönetmede 
yetkinlik.  

5. Sağlıkla ilgili süreçlerde hasta ve çalışan güvenliğini sağlama ve geliştirme, güvenli, olumlu  
ve destekleyici çalışma ortamları oluşturma; riskleri belirleme, riskleri ve hataları ortadan  
kaldırmaya yönelik önlemleri almada yetkinlik.   

6. Hastalıklardan  korunma,  sağlığın  korunması  ve  geliştirilmesi  süreçlerini  planlama  ve         yönetmede 
yetkinlik.  

7. Sağlıkla ilgili tüm süreçlerde hasta ve hasta yakınları ile etkin iletişim kurma, bilgilendirme, yönlendirme, 
danışmanlık verme, hasta ve hasta yakınlarını karar sürecine dâhil etmede yetkinlik. 

Karar verme eleştirel düşünme ile ilgili 8 yetkinlik 
 

a. Bilgiye  ulaşma  ve  yönetme,  öğrenme  ve  sağlık  bakım  süreçlerinde  bilgi  ve  sağlık  
teknolojilerini kullanma. 

b. Temel,  klinik  ve  sosyal davranışsal bilgileri anlama, entegre etme, analitik düşünme, durumlara 
uyarlama, etkin karar vermede yetkinlik. 

c. Problemleri, belirsizlikleri, karmaşıklıkları ve çelişkileri yönetmede yetkinlik.  

d. Sağlık süreçlerinde karşılaşılan profesyonelliğe / etiğe ilişkin durumlarda karar verme,  
değerlendirme, ikilemlerle / çatışmalarla baş etmede yetkinlik. 

e. Sağlık süreçleri ile ilgili hukuki ve adli durumlarda karar verme ve yönetmede yetkinlik.   

f. Bilimsel yaklaşımı benimseme, kanıta dayalı hekimlik uygulamalarını yürütmede yetkinlik. 

g. Bilimsel araştırma planlama ve yürütmede yetkinlik 

8.Toplumun sağlık göstergelerine yönelik veri toplama, toplanmış veriyi yorumlama, hizmet sunumunda kull
anmada yetkinlik. 

İnsani mesleki değer ve davranışlar 
 

1. Kişiler arası ilişkileri etkin bir şekilde yürütme, ekip çalışmasında yetkinlik.   

2. Sağlıkla ilgili tüm süreçlerde ve uygulamalarda insani, toplumsal ve kültürel değerleri  gözetme,  insan  
haklarını  savunma,  farklıklara  saygı  duyma,  insani  ve  toplumsal  sorumluklarını yerine getirmede 
yetkinlik.  

3. Tıp  tarihi  ve  düşünce  /  değerler  tarihi  perspektifinde  hekimlik  kimliği  ve  bilincini  geliştirme;  etik  
ve  mesleki  değerleri  gözetme,  sağlıkla  ilgili  tüm  süreçlerde  ve  
uygulamalarda bu değerlere uygun davranış sergileme, ortaya çıkan profesyoneliğe /  etiğe aykırı durumlara 



müdahalede yetkinlik.  

4. Mesleki  ve  hukuksal  sorumluklara  sahip  olma,  yerine  getirme;  hasta  haklarını  ve  
meslektaşlarının haklarını gözetme ve savunma; hasta sağlığı ve güvenliği, kendisinin ve  
birlikte çalıştığı diğer sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini gözetmede yetkinlik.    

5. Reflektif düşünme ve uygulama ile bireysel ve mesleki rollerinin, sınırlarının ve gelişim  
alanlarının farkında olma; çevresinden aldığı geribildirimlerle sürekli gelişime ve değişime  
açık olma, gelişimini planlama ve yönetmede yetkinlik.  

6. Sağlıkla  ilgili  kurumsal,  ulusal  ve  uluslararası  gelişim  ve  değişim  süreçlerine  katılma,  
gelişim ve değişim süreçlerine açık olma, yönetme, liderlik etmede yetkinlik. 

7. Sağlık sistemlerini, politikalarını ve yönetimini, bireyin ve toplumun sağlığını önceleyecek  
şekilde, eleştirel olarak, süreç ve sonuçlarıyla birlikte değerlendirmede yetkinlik. 

8. Sağlığa  hakkaniyetli yaklaşımı benimseme, sağlıkta fırsat eşitliğini sağlama, sağlık hizmetlerine erişimi 
kolaylaştırmada yetkinlik   

9. Sağlıkla ilgili süreçlerde zaman ve kaynakları etkin kullanmada yetkinlik. 

10. Biyopsikososyal ve kültürel bakış açısı ile sağlığın belirleyicilerini dikate alarak sağlığın korunması ve 
geliştirilmesi için birey ve toplum ile birlikte hareket etme sağlık uygulamalarına toplum katılımını 
sağalama, birey ve toplum sağlığı ile ilgili eğitim ve danışmanlık süreçlerini planlama ve yürütmede 
yetkinlik.  

   
7-Fakültemiz Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Başkanlığının 02.08.2018 tarih ve 207938 
sayılı Dr. Öğretim Üyesi Adnan KARAİBRAHİMOĞLU’nun görevlendirilmesi ile ilgili yazısının 
görüşülmesi, 
       Fakültemiz Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Başkanlığının 02.08.2018 tarih ve 207938 
sayılı Dr. Öğretim Üyesi Adnan KARAİBRAHİMOĞLU’nun görevlendirilmesi ile ilgili konu görüşüldü. 
       Yapılan görüşme neticesinde Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim 
Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Adnan KARAİBRAHİMOĞLU’nun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
39. maddesi ile “Yurtiçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmeliğinin” 2. maddesinin (a) fıkrası gereğince 03-07 Ekim 2018 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi adına Kefaluka otelde düzenlenecek olan 11. İstatistik Günleri Sempozyumuna katılacağından 
3 gün süreyle yurtiçi yevmiyesi ve diğer katılım giderlerinin BAP komisyonunun 06.07.2018 tarih ve 
2018/9 sayılı kararı gereği FBG 2018 6692 nolu BAP Projesinden karşılanmak üzere görevlendirilmesine 
ve Rektörlük makamına teklifte bulunulmasının uygunluğuna 
 
    Mevcudun oybirliği ile karar verildi. 
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