
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

 
Dönem IV ve Dönem V Öğrenci Görev ve Sorumlulukları Yönergesi  

Amaç 

Madde 1 – Bu yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dönem IV ve Dönem V Öğrencilerinin eğitim ve uygulama alanlarında görev ve 

sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapsam 

Madde 2 – Bu yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dönem IV ve V Öğrencilerinin eğitim ve uygulama alanlarında uyması gereken 

kuralları kapsar. 

Dayanak 

Madde 3-Bu yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

14, 44 ve 46’ncı maddelerine, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve 

Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 – Bu yönergede geçen; 

a. Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni 

b. Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu’nu, 

c. Fakülte: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 

d. Eğitim Komisyonu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim 

Komisyonunu, 

e. Koordinatör: Dönem 4 veya 5 olmak üzere ilgili sınıfın Dönem Koordinatörü 

f. Eğitim Sorumlusu: İlgili eğitim diliminde dönem IV ve V eğitiminin yürütülmesi ile 

görevli öğretim üyesini 

g. Dönem Öğrenci Temsilcisi: İlglili dönemin öğrencileri arasından seçilmiş olan Tıp 

fakültesi dönem temsilci 

h. Eğitim Grubu Öğrenci Temsilcisi: İlgili dönem 4 veya 5 eğitim programındaki ilgili 

alandaki eğitim grubunda eğitim gören öğrenciler arasından seçilen öğrenci 

i) Öğrenci; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören dönem 

4 veya dönem 5 öğrencilerini ifade eder. 

 
Eğitim gruplarında bilgilendirme 

Madde 5- Her yeni eğitim grubunun ilk günü, birimin ilgili dönem eğitim sorumlusu 

tarafından öğrenci bilgilendirilir. Bu toplantıda birimin fiziki tanıtımı, öğrencilerin özel uyması 

gereken kurallar ve uygulanması beklenen temel hekimlik becerileri hakkında bilgilendirme 

yapılır. Öğrenci kliniğin çalışma sistemi ve organizasyonunu tanıyıp yapılanmayı öğrenir. 

 

Kıyafet yükümlülüğü 

Madde 6- Öğrenci uygulamalı alanlarda sağlık hizmeti sunumuna uygun kıyafetler 

giyerler. Öğrenci bu amaçla beyaz uzun kollu önlük ve gerekli kişisel koruyucu ekipmanları, 

yaptıkları işe uygun olacak şekilde kullanmalıdır. Beyaz önlük içerisinde forma giyilecek ise; 

mavi, beyaz, yeşil, kırmızı renklerin tonlarında veya çalıştıkları birimin özel bir forması mevcut 

ise ilgili iç formayı giymelidirler. Sayılan renkler dışında iç forma giyilemez. Öğrenci kurum 

dışında önlük ve iç formalarını giymezler. Ameliyathanede bulunulacaksa ameliyathane 



kurallarına uyan kıyafetleri giymelidirler. Öğrenci kurum içerisinde öğrenci kimliklerini 

görünebilir şekilde taşırlar. 

 

Öğrencilerin görev, yetki ve sorumlulukları 

Madde 7 – Öğrenci aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler; 

a. Öğrenci eğitimde ve disiplinde, ilgili mevzuat ve Üniversite ve Tıp Fakültesi 
Eğitim ve Sınav Yönetmeliği’nde geçen kurallara tabidir. 

b. Öğrenci tüm eğitim öğretim çalışmalarını ilgili eğitim sorumlusu öğretim üyesi 

denetiminde gerçekleştirir ve ona karşı sorumludur. Tüm bu çalışmalara Dönem 

öğrenci temsilcisi, Eğitim Grubu öğrenci Temsilcisi katkı sağlar. 

c. Eğitim işleyişi ile ilgili sorunlar ve öneriler eğitim grubu öğrenci temsilcisi 

aracılığıyla eğitim sorumlusuna iletilir. Eğitim sorumlusu öğretim üyesi bunu dönem 

koordinatörü ile değerlendirir. Dönem koordinatörü gerekli durumlarda eğitim baş 

koordinatörüne ve dekanlığa bu durumu iletir. 

d. Öğrenci Anabilim dalının hazırladığı ders programı doğrultusunda, teorik dersler, 

servis çalışma saatlerinde vizitlere katılır, poliklinik, servis ve diğer tanı ve tedavi 

ünitelerinde yapılan tanıya ve tedaviye yönelik her türlü tıbbi girişimleri hasta 

mahremiyeti ve izni doğrultusunda izler, eğiticinin izni ve gözetimi altında uygun 

görülen girişimleri yapar. 

e. Öğrenci uygulamalar sırasında tıp meslek etiğinin ve deontolojinin ilke ve 
kurallarına uygun davranır. 

f. Öğrenci hasta ve yakınlarının haklarına saygılı davranır ve hasta bilgilerinin gizliliği 

ilkesine kati surette uyar. 

g. Öğrenci bütün çalışmaları, sadece eğitim amacına yönelik olup hiçbir şekilde 

hastaların tanı - tedavi, takip ve tıbbi bakımları ile ilgili kararlara, uygulamalara, 

kayıtlara tek başlarına müdahil olamaz. Ancak öğrenme amacıyla sorumlu ve yetkili 

kişilerin gözetiminde uygulamalara eşlik edebilir. 

h. Öğrenci eğitim ve uygulama çalışmaları sırasında hastalarla ilgili elde ettikleri bilgi, 

belge ve örnekleri hiçbir şekil ve surette başkalarıyla paylaşamaz, başka amaçlarla 

kullanamaz ve biriktiremez. 

i. Öğrenci hasta dosyalarını ve hastaya ait tıbbi belgeleri servis dışına çıkaramaz. 

j. Öğrenci hasta güvenliğine zarar verecek, hastane hijyenini bozacak davranışlardan 

kaçınır. Hastane işleyişi ile ilgili kurallara (izolasyon, el yıkama, servis girişleri vb.) 

ve hastane enfeksiyon kontrol önlemlerine uymakla yükümlüdür. 

k. Öğrenci eğitim çalışmaları sırasında hastalarla ilgili tanı ve tedavide değişiklik 

gerektirecek ciddi bilgi, gözlem ve bulgu sahibi olduğunda, bunu hastadan sorumlu 

hekime bildirir. 

l. Öğrenci uygulamaların yapıldığı kurumun kurallarına uymakla yükümlüdür. 

m.  Öğrenci eğitim öğretim faaliyetleri dışında hastanenin hizmet açığını kapatmaya 

yönelik uygulamayı (acil durumlar dışında) yapmakla yükümlü değildir. 

n. Öğrenci eğitim sorumlu öğretim üyesi tarafından görevlendirilmiş asistan doktor 

eşliğinde olmaksızın tek başına hasta transferi gerçekleştiremez. Hastane dışı sevklerde 

bulunamaz. 

o. Öğrencilere zorunlu olarak nöbet tutturulamaz. 

 



 

Yürürlük 

Madde 8: Bu yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunca kabul 

edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 
Yürütme 

Madde 9: Bu yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dekanı yürütür. 


