
  

Tarih: 25.02.2022 - 11.03.2022 

Yer: Atayalvaç SHMYO Sınıfları 
 

 

 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangıcında; Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım ve Tıbbi 

Laboratuvar Teknikleri programları 1. ve 2. sınıflarda danışmanlık toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

Öğrenciler ve danışmanları arasında gerçekleştirilen toplantılarda dönem bazlı oryantasyon ve 

rehberlik hizmeti verilmiş, ayrıca aşağıdaki maddelerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmeler 

yapılmıştır. 

 

 TOPLANTI MADDELERİ 

1.  Ekle-sil haftası olası sorunlar ve çözümleri 

2.  Yaz stajı ile ilgili genel bilgiler, olası sorunlar ve çözümleri 

3.   @sdu uzantılı mail adresleri ve SDU Mobil uygulamasının kullanımı 

4.  https://www.yetenekkapisi.org/ ve GÜNKAF 2022 kaydı 

 

KATILIMCILAR 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kıvılcım KILINÇ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2. Sınıf Danışmanı 

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen GÖNEY Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 1. Sınıf Danışmanı 

Öğr. Gör. Berna SERTGÖZ İlk ve Acil Yardım 1. ve 2. Sınıf Danışmanı 

Öğr. Gör. Hüsamettin KOÇAK Fizyoterapi 1. Sınıf Danışmanı 

Öğr. Gör. Şule GÜNGÖRER Fizyoterapi 2. Sınıf Danışmanı 

 

 

 Danışmanlar ve öğrenciler arasında yapılan bu toplantılarla ilgili tüm kanıtlar aşağıda sunulmuştur. 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

ATAYALVAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

DANIŞMANLIK TOPLANTILARI TUTANAĞI 



2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi başlangıcında öğrencilerle danışmanları arasında yüz
yüze veya online bir toplantı gerçekleştirilmesi yönündeki Yüksekokul Müdürlüğünce Öğretim
elemanlarına gönderilen üst yazı uyarınca 1 Mart 2022 tarihinde Danışmanı olduğum Tıbbi Hizmetler
ve Teknikerlik Bölümü II. Sınıf öğrencileri ile saat 10:30’da danışmanlık toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Danışmanlık Toplantısında Öğrencileraşağıda başlıklar halinde bilgilendirilmiştir.

- Bütünleme sınavları:

Bütünleme sınavlarının geç yapılması nedeniyle kayıtlarda ve ders seçimlerinde sorun yaşayan
öğrencilerin olası sorunlarını öğrenci işlerine iletmeleri halinde ekle-sil haftasında giderileceği, Ekle-sil
haftasının uzatılacağı ve öğrencilerin kesinlikle mağdur edilmeyeceği bu toplantıda öğrencilerimize
iletilmiştir.

-Stajlar ile ilgili hususlar:

- Stajlar ile ilgili tüm konularda ilk önce Atayalvaç SHMYO Web Sitesi’nde bulunan dökümanlar
öğrenciler tarafından incelenmesi gerektiği, öğrencilerin yine de sorun yaşamaları halinde öğrencilerin
hafta içi mesai saatleri içerisinde Müdür Yardımcısı Öğretim görevlisi Handan Çağlar ÇAVDAR’ı
odasında ziyaret edebilecekleri beyan edilmiştir.

-İletişim Konuları:

- Öğrencilerin her türlü yazışmalarda @sdu uzantılı mail adreslerini kullanmaları konusunda
öğrencilere bilgi verilmiştir. Bu mail adresleri ile başta SDU Mobil uygulaması olmak üzere birçok
bilgilendirme aracından faydalanabilecekleri konusunda bilgilendirilme yapılmıştır.

Mail adreslerine ol’den sonra öğrenci numaralarının yazılacağı, Şifrelerinin de TC kimlik numaralarının
son 8 hanesi şeklinde olacağı bilgisi verilmiştir. ÖRNEK: Mail adresi: ol2022145478@sdu.edu.tr Şifre:
66654478

-Yetenek Kapısı:

- Öğrencilerin https://www.yetenekkapisi.org/ adresine girerek kayıt olmaları gerektiği konusunda bilgi
verilmiştir.

-Toplantı kanıtları

1) Yoklama Listesi

2) Toplantı esnasında çekilmiş Fotoğraflar

https://www.yetenekkapisi.org/


Toplantı kanıtları

1) Yoklama Listesi

2) Toplantı esnasında çekilmiş Fotoğraflar
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14.03.2022 tarihi 13.30’da İlk ve Acil yardım programı 1. Sınıf öğrencileri ile danışmanlık toplantısı
düzenlenmiştir.

Toplantı kapsamında öğrencilerle;

-Dönem ders geçme koşulları ve devamsızlık süreleri konuşulmuştur.

-Kurum stajı ile ilgili merak edilen sorular cevaplanmıştır.

-Yatay geçiş ve Farabi programları konusunda bilgilendirme yapılmıştır.






