
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ  

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ (ASİSTAN) TEMSİLCİLİĞİ ÇALIŞMA 

YÖNERGESİ 

 

I.AMAÇ 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi Temsilciliği  

anabilim dallarında uzmanlık ana dal ve yan dal eğitimi almakta olan uzmanlık öğrencilerinin 

uzmanlık eğitim sürecinde öğrenme hakkı, nitelikli hizmet sunumu, kişisel gelişimleri ve 

temel özlük hakları ile ilgili konularda Tıp Fakültesi’nin ilgili kurullarında temsil edilmesi ve 

gerektiğinde sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda görüşlerinin sunulması amacıyla 

kurulmuştur. 

 

II. DAYANAK 

T.C. Sağlık bakanlığının Tıpta uzmanlık kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme 

sistemi (TUKMOS) yönergesi dayanak alınarak hazırlanmıştır. 

 

III. TANIMLAR 

a) Tıpta Uzmanlık Öğrencisi: Tıpta uzmanlık eğitimi görmek üzere araştırma görevlisi 

kadrosunda; eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık 

hizmeti sunumunda görev alan deontolojik ve etik kurallara uymakla yükümlü uzmanlık 

öğrencileridir. 

b) Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temsilciliği Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencileri arasından temel, dahili ve cerrahi tıp bilimlerinden ve 

yabancı uyruklu asistanlar arasından seçilen birer temsilcinin katılımı ile oluşur. Her temsilci, 

temsil ettiği gruptaki asistanlar tarafından seçilir. 

c) Anabilim Dalı / Bilim Dalı / Birleşik Yan Dal Temsilcileri: Uzmanlık eğitimi veren 

dallardaki ve birleşik yan dal eğitim programındaki asistanlar tarafından kendi aralarından 

seçtikleri temsilcilerdir. 

Asistan Temsilciliği Kurulu ile iletişimi sağlar, öneriler getirir. Temsilcisi olduğu asistanların 

görüş ve önerilerini iletir. Temsilcisi olduğu anabilim dalı, bilim dalı ve birleşik yan dal 

eğitim programlarının yürütülmesi ile ilgili görüşlerin ve geri bildirimlerin toplanması ve 

iletilmesinde temsilcilik görevi yapar. 

d) Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temsilcisi: Tıpta uzmanlık öğrencisi 

temsilciliği Kurulu üyeleri tarafından kendileri arasından seçilir. Seçilen temsilci Tıpta 

uzmanlık eğitimi komisyonu toplantılarına katılarak görüş bildirir. 

 

IV. GÖREV TANIMLARI 

1- Tıpta uzmanlık öğrencisi temsilcilerinin görevleri; 

a) Uzmanlık öğrencilerinin bilimsel ve klinik çalışma, eğitim-öğretim, özlük hakları, sosyal 

ve kültürel alanlardaki etkinlikleri gibi konularla ilgili sorunlarını, taleplerini ve önerilerini 

saptamaktır. 

b) Uzmanlık öğrencilerinin gereksinim duydukları etkinliklerin planlanmasını, uygulamasını, 

izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaya yardımcı olmak ve bilimsel araştırma etkinlikleri ile 

ilgili talepleri saptamaktır. 

c) Uzmanlık öğrencilerinin taleplerinin ve önerilerinin toplanması, sorunlarının çözümü gibi 

konularda Fakülte Yönetimi ve Başhekimlik ile konuların görüşülmesi 

d) Fakülte Yönetim Kurulunda Uzmanlık öğrencileri ile ilgili alınacak konularda 

bilgilendirmenin yapılması 

 



2- Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temsilciliği Kurulunun görevleri 

1. Uzmanlık eğitimi, çalışma koşulları, özlük hakları konularında görüş oluşturmak 

2. Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temsilcisini seçmek 

 

V. İŞLEYİŞ 

a)  Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temsilciliği Kurulu bir hafta önceden yapılması planlanmış ve 

üyelerine duyurulmuş tarihlerde toplanır. Kurul önceden duyurulmak şartıyla toplantılara 

temsilci olmayan uzmanlık öğrencisi olan tüm öğrencileri davet edebilir.  

b) Toplantı öncesi belirlenen gündem maddeleri ile toplantı sonrası alınan kararlar Tıpta 

Uzmanlık Eğitimi komisyonuna bildirilir. 

c) Temsilciler arasından seçilen sekreter üye duyuruları yapmak ve kayıtları tutmakla 

yükümlüdür; 

d) Ardışık üç toplantıya gerekçe göstermeden katılmayan temsilcinin yerine yeni temsilcinin 

seçilmesine kurul karar verebilir. 

e) Temsilciler iki yıl süre ile seçilir. Süresi dolan temsilciler için Ekim ayı içinde temel, dahili 

ve cerrahi bilimler ile yabancı uyruklu asistanlar ilgili temsilcilerini seçerek fakülte 

yönetimine bildirir. Aynı temsilci birden fazla dönem seçilebilir. 

f) Anabilim Dalı / Bilim Dalı / Birleşik Yan Dal asistan temsilciliği süresi 2 (iki) yıldır. Her 

kliniğin bir temsilcisi olur. Asistan sayısı 15 ve üzeri olan kliniklerde 2 temsilci seçilir. Bir 

asistan hekim, üst üste ya da ayrı zamanlarda sınırsız asistan temsilciliği yapabilir. Asistanlık 

süresinin son 6 ayındaki asistanlar aday olamaz ya da gösterilemezler. Ancak oy kullanırlar. 

En çok oyu alan asistan hekim, klinik asistan temsilcisi olur. Eşitlik halinde tekrar oylama 

yapılır, tekrar eşitlik halinde anabilin dalı başkanı karar verir. 

g) Temsilciler kendi anabilim dalı ve/veya ilgili alan temsilciliklerinde (temel, dahili, cerrahi 

ve yabancı uyruklu) diğer anabilim dalları ile benzer amaçlarla çalışacak çalışma grupları 

oluşturabilir. 

h) Çalışma grupları bilimsel kongreler için panel ve sempozyum düzenlemek, önermek; 

değişik eğitim etkinlikleri düzenlemek; yayın hazırlamak gibi etkinlikler yürütebilir. 

i) Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temsilcisi yıllık toplantılarda, bir önceki yılın 

çalışmalarını ve gelecek yıl için planlanan etkinlikleri özetleyen “yıllık raporunu” yazılı 

olarak hazırlar ve ilk toplantıda sözlü olarak sunar. 

 

VI. YÜRÜRLÜLÜK 

Bu yönerge ÇOMÜ Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

VII. YÜRÜTME 

Bu yönerge hükümleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından 

yürütülür. 

 


