
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 
GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ 

SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (İNTÖRN HEKİMLER) DİKKATİNE 
 

 
 Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının Tıp Fakültesi Son Sınıf 

Öğrencilerinin Uygulama Eğitimleri ile ilgili ülkemizin Yeni Koronavirüs Hastalığı 

(COVID-19) küresel salgını ile mücadele sürecinde olması nedeniyle, 2019-2020 

Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla alınan kararlar 

neticesinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 

da intörn hekimlerimize eğitimlerini tamamlayabilmeleri için aşağıdaki seçenekler 

sunulmuştur: 

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Hastanesinde (Gülhane 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde) intörnlük eğitimlerine devam 

edebileceklerdir. 

2. Bulunduğu ildeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Merkezinde / Üniversite Hastanesinde veya Sağlık Bakanlığı 

Taşra Teşkilatında (ilgili kuruluşun kabul etmesi halinde) intörnlük 

eğitimlerine devam edebileceklerdir. 

3. Dijital imkanlarla uzaktan öğretim yolu ile ödev ve proje gibi faaliyetlerle 

intörnlük dönemlerine devam edebileceklerdir. 

 

Bu tercihlerin Dekanlığımıza bildirilmesi ve bundan sonraki uygulamalar şu 

şekilde gerçekleşecektir: 

 

1. 16 Mart 2020 tarihinde eğitimlerine ara verilen intörn hekimlerin yaşanılan 

süreçte; eğitime ara verilmesinden, yukarıdaki seçenekler doğrultusunda 

eğitimlerine başlanılmasına karar verilen 13 Mayıs 2020 tarihine kadar 

geçen sürecin, tüm intörnler için (intörnlüğe 01 Temmuz 2019’da normal 

dönemde başlayanlar 03 Temmuz 2020’de mezun olacak; ara dönemler 

ise durumlarına göre daha önce veya daha sonra mezun olacak şekilde) 

intörnlük eğitiminden sayılmasına ve eğitimlerinin tamamlanması için kalan 

takvim sürecinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Sınıf Programı 

dahilinde başarılı olmaları halinde mağduriyet yaratmayacak şekilde 

stajlarını tamamlamalarına imkan sağlanmıştır.  



2. Yurtdışında ikamet eden intörnlerimiz için sadece üçüncü seçenek 

geçerlidir.  

3. Tüm intörnler, yukarıda belirtilen seçenekler arasından yapacakları 

tercihlerini belirten dilekçelerinin (dilekçe formatı bu duyuru ile birlikte 

ayrıca gönderilmiştir) taranmış dosyalarını 08 Mayıs 2020 tarihi mesai 

bitimine kadar “safiye.celik@sbu.edu.tr” e-posta adresine, eş zamanlı 

olarak da ıslak imzalı dilekçelerini posta yoluyla (tercihen kargo ile) “Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi Gülhane 

Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik, Keçiören, Ankara” adresine 

göndermeleri gerekmektedir.   

4. İntörnlerimizin yukarıdaki seçenekler doğrultusunda yapmış oldukları 

tercihleri ile ilgili uygulamaların detayları ilerleyen günlerde kendileriyle 

ayrıntılı olarak paylaşılacaktır. 

Sağlıklı günler dilerim.  
 
 

Prof.Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK 
Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı 

 

 


