23 Eylül 2020 Koordinatörler Kurulu Toplantı Raporu
Toplantı Dekanlık Binası Prof. Dr. Hüsnü Göksel dersliğinde saat 15.00-17.00 arasında yüz
yüze ve gelemeyen 4 öğretim üyesinin Micro-Teams programı üzerinden online katılımıyla
gerçekleşti. Önceki toplantının devamı niteliğindeki toplantıda gündem maddelerine kaldığı
yerden devam edildi.
5. Öğrencilerde sınıf temsilciliği öğrenci oylarıyla belirlenmektedir. Bir sınıf temsilcisi en
fazla iki yıl süre ile temsilci olarak görev alabilecektir.
6. Dönem 6'da yüz yüze eğitim devam edecektir. İntörn doktorlar eğitimlerinin ertelenmesi
için

dilekçe

verebilirler,

bu

amaçla

yapılacak

başvurular

Yönetim

Kurulu'nca

değerlendirilecektir.
Diğer dönemler için Üniversite tarafından yayınlanan tebligatta 30 Kasım'a kadar tüm
derslerin ve sınavların uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacağı, 30 Kasım 2020 sonrası ise
güncel durum göz önüne alınarak örgün eğitime geçilebileceği bildirilmektedir.
Dönem 5'te bir önceki öğretim yılında pandemi nedeniyle ertelenen uygulamalı derslerin
telafisi için Dönem 5 ve 6 koordinatörlerinin işbirliği ile, Dönem 6'ya bu uygulamaların
adaptasyonu konusu çalışılacaktır.
7. Dönem 4'te Solunum-Dolaşım KUK kapsamında yer alacak 2 haftalık Seçmeli Ders
programı tercihleri için koordinatörlük tarafından önerilen 11 anabilim dalı başlığı kurula
sunuldu, kurul tarafından uygun bulundu. Her bir seçmeli programa en fazla 3'er öğrenci
rotasyonu ayarlanacak, her öğrenciden alınacak tercihler uyarınca bu dağılım planlanacaktır.
Anabilim dalları program çıktılarını, ölçme değerlendirme yöntemlerini Dönem 4
Koordinatörlüğü tarafından iletilen yazı çerçevesinde oluşturacaktır.
Seçmeli dersler için belirlenen anabilim dalları;


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon



Radyoloji



Nükleer Tıp



Radyasyon Onkolojisi



Adli Tıp



Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi



Psikiyatri



Çocuk Psikiyatrisi



Anestezi ve Reanimasyon



Göğüs Cerrahisi



Ortopedi ve Travmatoloji

8. Dönem I dersleri 5 Ekim 2020'de online olarak başlayacaktır. İlk hafta Üniversite ile ortak
yapılan Oryantasyon programının sınırları Dönem I Koordinatörleri tarafından Rektörlük ile
görüşülüp oluşturulacaktır.
9. Ölçme Değerlendirme Kurulu üyeleri kısa süre içinde güncellenecek, Prof. Dr. Ayla
Kürkçüoğlu başkanlığında yeni öğretim yılının ölçme değerlendirme gündem maddeleri ilk
toplantıda tartışılacaktır.
10. Çalışma Grubu Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Aydos, bu yıl yürütülecek online çalışma
grupları faaliyetlerine ilişkin önerilerini sundu. Bu yıl için konu seçimleri için "COVİD-19
Pandemisi" ana başlığının önerilmesi çoğunluk tarafından benimsendi. Yine de önceki
yıllarda olduğu gibi anabilim dallarından konu önerilerinin alınması ile çalışmalar
başlatılacaktır. Kurul tarafından iletilen diğer katkılar da dikkate alınarak bu yılki çalışma
grupları derslerinin oluşturulmasına karar verildi.
11. Yatay geçişle ara dönemlere gelen öğrenciler için KEYPS sorumlularından KEYPS
kullanımına ve demo sınavlara yönelik eğitim desteğinin istenmesine karar verildi.

