T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ SAYISI
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI
13.05.2020

783

2

1-Fakültemiz Öğrenci İşleri Biriminin 11.05.2020 tarih ve 57358 sayılı özel öğrenci Büşra AKMAZ ile ilgili
yazısının görüşülmesi,
Fakültemiz Öğrenci İşleri Biriminin 11.05.2020 tarih ve 57358 sayılı özel öğrenci Büşra AKMAZ ile ilgili konu
görüşüldü.
Yapılan görüşme neticesinde Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencisi Büşra AKMAZ’ın
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Uyguluma Eğitimleri” konulu ilgi (a)
yazısı gereğince yarım kalan eğitimini (7 haftalık Pediakri ,4 haftalık Halk Sağlığı, 4 haftalık Aile Hekimliği) stajlarını
Fakültemizde tamamlamasının uygunluğuna,
2-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 12.05.2020 tarih ve 57773 sayılı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut
KESKİN’nin görev süresi uzatımı ile ilgili yazısının görüşülmesi,
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 12.05.2020 tarih ve 57773 sayılı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut
KESKİN’nin görev süresi uzatımı ile ilgili konu görüşüldü.
Yapılan görüşme neticesinde Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi
Mahmut KESKİN’nin, görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi uyarınca 14.07.2020
tarihinden itibaren 3 yıl süre ile uzatılarak yeniden atanmasının Rektörlük makamına teklif edilmesinin uygunluğuna,
3-Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulunda
(SDÜTFMÖTEK),07.05.2020 tarihinde alınan kararların görüşülmesi,
Süleyman
Demirel
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezuniyet Öncesi Tıp
Eğitimi
Kurulunda
(SDÜTFMÖTEK),07.05.2020 tarihinde alınan kararlar görüşüldü,
Yapılan görüşme neticesinde aşağıda belirtilen kararların kabulüne ve Rektörlük makamına teklif edilmesinin
uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.
DÖNEM I-II VE III İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
(1) Dönem I-II ve III. Sınıfların eğitimi kapsamında asenkron ve senkron (canlı sınıf) olarak yürütülen
kuramsal derslerin SDÜTF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden devam etmesi,
(2) I ve II. Sınıflar için bahar döneminde yapılamayan bütün pratik uygulamaların bir sonraki eğitim
döneminde uygun sınıf ve uygun kurullar içinde yerleştirilmesi.
(3) III. Sınıflar için bahar döneminde yapılamayan bütün pratik ve klinik uygulamaların 4. Sınıf öncesi uygun
zamanlarda tamamlanması
(4) Dönem I-II ve III. Sınıfların kalan kurul sınavları ile Final ve Bütünleme sınavlarının daha önce açıklanan
tarihlerde çoktan seçmeli sınav olarak SDÜTF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yapılması
DÖNEM IV İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
(1) Dönem IV ler için 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesinde eksik kalan pratik eğitimlerini uygun tarihlerde
tamamlanması, sınavlarının online SDÜTF Öğrenme Yönetim Sistemi ile gerçekleştirilmesi, bu süreye
kadar SDÜTF Öğrenme Yönetim Sistemi içerisinde yer alan canlı ders ve ders materyallarini takip etmeleri,
(2) DÖNEM V İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
(1) Dönem V lerin 06.04.2020 tarihinden itibaren Dönem 5 koordinatörlüğü tarafından hazırlanan eğitim
programına SDÜTF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinde devam etmelerine ve sınavların yine ilan edilen
tarihlerde SDÜTF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinde yapılmasına,
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DÖNEM VI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Dönem VI öğrencileri için 22.04.2020 tarihli YOK toplantısında alınan kararlar gereğince; Tüm öğrencilerden
eğitim tercihlerini sorgulayan bir formu doldurmaları istenecektir. Daha sonra da öğrencinin seçmiş olduğu ilgili
maddenin gereğine yönelik yaklaşım yapılacaktır.
1. Uzaktan Eğitim
a. Mayıs-Haziran aylarında tüm intörn doktorlara SDÜTF Öğrenme Yönetim Sistemi ortamından
uzaktan eğitim kapsamında dersler verilecektir.
b. Dersler intörnleri sahaya hazırlayıcı genel dersleri ve ayrıca intörn doktorların nisan- mayıs ve
haziran aylarında yapmakla yükümlü oldukları stajlara ait dersleri kapsayacaktır.
c. AD/BD’larınca yapılacak uzaktan eğitim staj dersleri intörnleri sahaya hazırlamaya yönelik
olgu/durum tartışmaları şeklinde interaktif olarak yapılacaktır. SDÜTF Öğrenme Yönetim Sistemi
üzerinden canlı yapılacak derslerin konuları ve saatleri resmi web sitesinden , sosyal medya
hesaplarından ve öğrenci temsilcisi tarafından duyurulacaktır. AD ları intörn doktorlara ödev, proje
vb gibi staj özelinde de faaliyet isteyebilir.
2. Fakülteye Dönmek İsteyen Öğrenciler İçin;
a. Eğitim ortamının intörn doktorların güvenliği yönünden uygun olması değerlendirilecek ve bu
kapsamda Enfeksiyon Kontrol Birimi ve koruyucu ekipmanların yeterlik durumu yönünden de
Hastaneler Başhekimliği ile temasa geçilecektir.
b. Covid-19 dan korunmaya yönelik bilgilendirme yapılarak ardından rıza formu alınacaktır.
c. Kalan stajlar 1-30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısaltılmış bir rotasyon programı ile
tamamlanacaktır.
d. İntörn doktorların kazanmaları gereken yeterlikler bazında güvenlikleri de göz önüne alınarak
gidilecek stajlarda yapılacak uygulamalar (hasta izleme, nöbet, yapacakları uygulamalar, vb.)
ilgili AD’larının önerileri göz önünde tutularak fakülte kurulu tarafından karara bağlanacaktır.
e. Zamanında bitirecek öğrencilerin mezuniyetleri 30 haziranda gerçekleşecektir.
3. Bulunduğu İlde Eğitimini Devam Ettirmek İsteyenler İçin;
a. Pratik uygulamalar bazında karşılanması gereken yeterlikler için bir form düzenlenerek bu formun
gereğinin gittiği kurumca yerine getirilmesi beklenecek ve eğitim süresi sonunda da doldurularak
fakültemize iletilmesi beklenecektir.
b. Gidilen eğitim ortamının intörn doktorların güvenliği yönünden uygun olması koşulu aranacaktır.
c. İlgili birimin başvuruyu kabul etmesi beklenecektir.
d. Kalan stajlar 1-30 Haziran 2020 tarihleri arasında tamamlanacaktır.
e. Devam durumunu gösteren belgenin sağlanması istenecektir.
Yukardaki şartları sağlayan ve süre kaybı olmayan intörn hekimler 1 Temmuz 2020 tarihinde mezun
olabilecektir. Süre kaybı olan öğrencilerimiz ise normal süreleri dolduğunda durumları değerlendirilecektir.
Önemli Not: İntörn hekimler mezun olabilmek için TEPDAD tarafından hazırlanmış olan intörn hekimlere
yönelik online covid-19 kursunu almak zorundadırlar.
Mevcudun oybirliği ile karar verildi.
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