2020-2021 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ 1. ve 2. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN
PREKLĠNĠK UYGULAMALARI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLENDĠRME
Sevgili 1. ve 2. Sınıf öğrencilerimiz,
Bildiğiniz gibi tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 pandemisi nedeniyle Fakültemiz 2020-2021
Eğitim Öğretim yılında Bahar döneminde eğitimin büyük oranda uzaktan verilmesi 19 Nisan 2021
tarihi itibarı ile 11 Haziran 2021 tarihine kadar Bahar döneminde preklinik derslerinizi yapmanız
planlanmıştır.
Bu hassas dönemde Bahar yarıyılında yapılacak uygulama dersleri ile ilgili sizlerle önemli hususları
paylaşmak ve bu dönemi sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde geçirmek için hem sizlere hem bizlere önemli
görev ve sorumluluklar düştüğünü tekrar hatırlatmak istiyoruz.
Öncelikle özellikle kronik hastalığı olan arkadaşlarımızın ve herhangi bir mazereti olmasa dahi
bu olağanüstü dönemde kaygı- endişe taşıyan, klinikte bulunmak istemeyen, memleketinden
gelmek istemeyen arkadaşlarımızın KAYIT DONDURMA HAKKININ olduğunu önemle
hatırlatmak isteriz.
Kayıt dondurma hakkını kullanmak istemeyen öğrencilerimiz için Eğitim süreçlerinin sağlıklı bir
şekilde yürütülebilmesi amacıyla İlke ve Esaslar belirlenmiştir ve bu konuda her birimize ayrı ayrı
önemli sorumluluk düşmektedir.
1. Covid 19 pandemisi sebebiyle maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde uygulamalı
derslerinizin planlaması fakültede ve prekliniklerde yoğunluğun ve bulaş riskinin önlenmesi
amacıyla şubelendirilerek ve 3 ayrı preklinik laboratuvarında yapılacaktır.
1. Sınıf öğrencilerinin Biyoistatistik dersi laboratuvar planlaması, 2. Sınıf öğrencilerinin
Anatomi dersi laboratuvar planlaması dersin öğretim üyesi tarafından yapılarak öğrencilere
duyurulacaktır.
2. A ve B şubelerinin hangi gün hangi saatlerde fakültede olacağı belirlenmiş olup, her öğrenci
sadece kendi preklinik gününde fakültede olacak, diğer günlerde fakülteye gelmeyecektir.
Fakülteye girişlerde ateş ölçümü yapılacaktır. Prekliniklerde oturma planları Sağlık
Bakanlığının Çalışma Rehberlerine göre düzenlenecektir.
3. Prekliniklerde pandemi dönemine mahsus yapılan düzenlemeler ve mevcut çalışma
şartlarımızda preklinik barajlarının uygulanmayacağını belirtmek isteriz. Sizlerden bu
dönemde beklenen Fakültede ve prekliniklerde Sağlık Bakanlığının yayınladığı COVID-19
Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberleri esas alınarak ders sorumlu öğretim üyeleri ve
öğretim elemanları gözetiminde pratik uygulama yapmanızdır. Sizlere düşen bu konudaki en
büyük sorumluluk çalışma esnasında beklenmedik bir durum oluştuğunda derhal sorumlu
öğretim elemanına bilgi vermenizdir. Benzer şekilde preklinik çalışma dönemlerinizde
kendinizi hasta hissetmeniz (ateş, halsizlik, tat koku alamama vb.) durumunuzda mutlaka
sorumlu öğretim üyesine ve idareye bilgi vermenizdir. Bu konudaki hassasiyetinize inancımız
tamdır.
4. Pandemi döneminde sosyal hayatınızda Maske- Mesafe- Hijyen kurallarına maksimum özen
göstermeniz, bulaşın yoğun olacağı sosyal ortamlarda bulunmamanız hem kendiniz, hem

aileniz ve arkadaşlarınızı korumak adına ayrıca daha da önemlisi sağlık mensubu adayı
olmanız nedeniyle topluma örnek olmak adına büyük önem taşımaktadır. Sizlerden bu konuda
ayrıca özenli olmanızı beklemekteyiz.
5. Prekliniklerde çalışma kuralları ve KKE kullanımı ile ilgili sizlere ayrıntılı bilgilendirmeler ve
eğitimler verilecektir.
6. Oluşturulan ilke ve esaslara harfiyen uyulacağını garanti altına almak adına sizlerden preklinik
başlangıcında imzalı Onam formları alınacaktır.
7. Belirlenmiş koşullara uygun olarak eğitimin sürdürülmesi denetimlere tabi tutulacak, kurallara
uyulmaması toplum sağlığını tehdit edici sonuçlar doğuracağından belirlenen kurallara
aykırılık halinde yaptırımlar uygulanacaktır.
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