
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

ARAŞTIRMA VE ÖĞRENCİ UYGULAMA LABORATUVARLARI KOMİSYONU  

YÖNERGESİ 

Amaç:  

Madde 1.  

Bu yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve 

Öğrenci Uygulama Laboratuvarları Komisyonu’nun yapısını ve görevlerini tanımlamaktır. 

Kapsam: 

Madde 2. 

Bu yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Öğrenci 

Uygulama Laboratuvarları Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma 

esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak: 

Madde 3.  

Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16 ncı maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar: 

Madde 4. 

Bu yönergede geçen; 

ÇOMÜ: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini, 

Fakülte: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesini, 

Dekan: ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanını, 

Öğretim Üyesi: ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim üyesini, 

Öğrenci: ÇOMÜ Tıp Fakültesinde eğitim alan öğrenci veya laboratuvarları araştırma amaçlı 

kullanan yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık öğrencisi  

Komisyon:Tıp fakültesi araştırma ve öğrenci uygulama laboratuvarları komisyonu 

Komisyon Başkanı: Tıp Fakültesi Laboratuvar Komisyonu Başkanı 

ifade eder. 

 

Tıp Fakültesi Laboratuvar Komisyonunun kuruluşu; 

Madde 5. 

Komisyon, Dekanın Aile Hekimliği, Anatomi, Biyofizik, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, 

Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji ile Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalları’ndan Anabilim Dalı Kurul kararınca önerilen birer öğretim üyesini 

görevlendirmesiyle oluşur. Komisyon üyeleri iki yıl süre ile görev yapar. Görev süresi dolan 

üye yeniden komisyonda görev alabilir. Komisyondan ayrılmak isteyen öğretim üyesi dekan 

tarafından yerine aynı Anabilim Dalı’ndan yeni bir öğretim üyesi görevlendirilene kadar 

komisyondaki görevine devam eder. 



LaboratuvarKomisyonunun Görev Tanımları ve Sorumlulukları 

Madde 6. 

a) Komisyon araştırma ve öğrenci uygulama laboratuvarlarının geliştirilmesinden ve 

kullanımının denetlenmesinden sorumludur, bu amaçla planlamalar yapar ve 

uygulanmasını kontrol eder. 

b) Komisyon her yıl en az bir kez toplanarak laboratuvarların geliştirilmesi için 

bölümlerin demirbaş ihtiyaçlarını tespit eder 

c) Araştırma ve öğrenci uygulama laboratuvarlarının etkin kullanımı için planlar yapar, 

laboratuarların ortak kullanımının geliştirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. 

d) İlgili laboratuvarları kullanan anabilim dalları arasında laboratuarların ve cihazların 

kullanımı için gerektiğinde koordinasyonu sağlar 

e) Öğrenci pratiklerinde kullanılacak sarf malzemesi ihtiyaçlarını değerlendirir, tespit 

eder, ortak bir talep listesi olarak hazırlayıp, şartnameleri ile dekanlığa bildirir. Bir 

sonraki eğitim döneminin ihtiyaçları en geç 30 Haziran tarihinde dekanlığa sunulur. 

f) Eğitim başkoordinatörlüğünden gelen laboratuvarların kullanım programlarının 

uygulanabilmesi için gerekli düzenlemeleri sağlar, programdaki çakışmaları önlemek 

için gerekli öneri ve düzenlemeleri yapar. 

g) İlgili Laboratuvarları kullanan Anabilim Dallarının komisyondaki temsilcileri 

kullandıkları laboratuarlardan ve bu laboratuardaki cihazlardan ve malzemelerden 

sorumludur, 

h) Anabilim Dalı temsilcileri kullandıkları laboratuvarlarda sorun tespit ettiklerinde 

durumu yazılı olarak laboratuar komisyon başkanına bildirirler, 

i) Pratik sonrası çıkan atıkların atık yönetmeliğine uygun şekilde atıldığını kontrol eder. 

j) Toplantı kararları salt çoğunlukla alınır ve karar defterine yazılarak imzalanır. 

Kararların bir nüshası dekanlığa gönderilir. Karara katılmayan üye gerekçesini karar 

tutanağına yazmak zorundadır.  

 

Komisyon Başkanı’nın görev tanımı ve sorumlulukları 

Madde 7. 

a) Dekanlık veya komisyon üyelerinin talepleri ile gündemli olarak komisyonun 

toplanmasını sağlar.  

b) Her yarıyıl içerisinde komisyonun en az bir kere toplanmasını sağlar. 

c) Komisyon başkanı toplantı kararlarını ve bu kapsamda yapılan çalışmaları bir rapor 

halinde dekanlığa sunar.  

Yürürlük 
Madde 8. Bu yönerge ÇOMÜ Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 
Madde 9. Bu yönerge hükümlerini ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı yürütür. 


