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Madde 1. Tanlm/Amag ve kapsam

Trp efiitimi, trp fak0ltesine kaytt ile ba5layan ve yatam boyu siiren bir epitim st"irecidir.
Bu e$itim s0recinde sa$lrfrn korunmasr ve hastalartn tedavisi igin gerekli

bilgilerin
O$renilmesinin yanr srra iyi hekimlik uygulamalan adl altrnda toplanabilecek becerive
tutumlar da edinilir, Oftrencilerin iyi hekim olarak mezun olabilmeleri, onlarla yakrn iliSki
iqinde modelve g0venilir krlavuz olabilen 6[retim tiyelerinin varh[r ile do$rudan iligkilidir. Bu
temel amaca y6nelik olarak fakriltemizde oSretim iiyeleri ve 6[rencilerden olugan bir
danrgmanlrk sistemi olugturulmu;tur. Dantgmanhk sistemifaktjltemizde e$itim gOren ttim
6$rencileri kapsamakta ve esas olarak egitim/akademik, psikososyal ve kariyer danrgmanhfir
alanlarrnda hizmet sunmayt amaglamaktadrr, Bu yrinerge danrgmanltk sisteminin temel
ozelliklerini ve uygulama esaslartnt dilzenlemektedir'

Madde 2. Dantgmanllk sistemi ve dantgmanlarln belirlenmesi
O$rencilerin danr;man dfiretim iiyeleri, o[rencilerin rastgele y6ntemle tiim ci$retim
riyelerine dalrtrlmasr geklinde belirlenir. Dant5man 6[retim ilyesi ofirenci mezun olana kadar
bu g6reviiistlenir,

Madde 3. Danrgmanlann gorevleri
ifirencilere yeterli zaman aytrmak 0zere randevu vermek ve
iletilen sorunlarr/sorulan dikkatle deferlendirmek,
2,$&rencilere burs, sosyal etkinlik, barrnma vs konulartnda bilgivermek, destek olmak,
3. Trp e[itimi siirecinde ti$rencilere krlavuzluk etmek, kendi bilgive deneyimlerinden
1. Kendllerine bagvuran

yararlanmalarr igin girigimlerde bulunmak,
4. $trenci iSleri ile yakrn temasta bulunarak kendi sorumluluk alanrndaki oBrencilerin
durumlartnt lzlemek
S. 6grenci lerl Kariyer d anlgm anhfir konusunda siirdil rtilen programla ra katrltm tnt
sa$amak

Madde 4. E$itim, duyuru ve dant$manllk saati
Her

elitim dtinerninin ilk ayr iginde belirlenen danrSmanlara yonelik bilgilendirrne

toplantrsr yaprlrr, Danrgmanhk sistemi ve dantgmanlartn gorevlerini igeren bir rehber biitiin
danr5manlara da$rtrlrr. Benzer 5ekilde faktiltemizdeki danr;manhk sistemini 6$rencilere
tanttan bir brogiir hazrrlanarak her ders yrlt baSrnda dafirtrlrr. Trp Faktiltesi Ogrenci Dant;ma
Xurulu ve D0nem Danrgma Kurullarrnda gOrev alan dfretim iiyesive o[rencilerin isimleri
Ofirenci igleri ve Drinem panolarrna asrlrr, fakiilte web sitesine konur. Ofirencilerin
danr$manlarrnla ili5kilerine yardrm etmek tizere <i[renci igleri Ealtganlarlndan bir ki5i
g6revlendirilir. Aynca preklinik ders programlartna ayda bir kez olmak danr5manlrk saati
konur.

