KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ
Madde 1. Tanım/Amaç ve kapsam
Tıp eğitimi, tıp fakültesine kayıt ile başlayan ve yaşam boyu süren bir eğitim sürecidir.
Bu eğitim sürecinde sağlığın korunması ve hastaların tedavisi için gerekli bilgilerin
öğrenilmesinin yanı sıra iyi hekimlik uygulamaları adı altında toplanabilecek beceri ve
tutumlar da edinilir. Öğrencilerin iyi hekim olarak mezun olabilmeleri, onlarla yakın ilişki
içinde model ve güvenilir kılavuz olabilen öğretim üyelerinin varlığı ile doğrudan ilişkilidir. Bu
temel amaca yönelik olarak fakültemizde öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan bir
danışmanlık sistemi oluşturulmuştur. Danışmanlık sistemi fakültemizde eğitim gören tüm
öğrencileri kapsamakta ve esas olarak eğitim/akademik, psikososyal ve kariyer danışmanlığı
alanlarında hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Bu yönerge danışmanlık sisteminin temel
özelliklerini ve uygulama esaslarını düzenlemektedir.

Madde 2. Danışmanlık sistemi ve danışmanların belirlenmesi
Fakültemizdeki danışmanlık sistemi, dekanlık bünyesinde oluşturulan “ Tıp Fakültesi
Öğrenci Danışmanlığı Kurulu”, “Dönem I öğrenci Danışma Kurulu”nu, D II’den başlayarak her
dönem için o dönemde ders veren öğretim üyelerinden gönüllü olarak belirlenen öğretim
üyeleri ve üst dönemlerden öğrencileri kapsayan “Dönem Öğrenci Danışma Kurulları”nı
kapsamaktadır.
1. Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı Kurulu: Bir dekan yardımcısının sorumluluğunda,
mezuniyet öncesi eğitim komisyonu başkanı, başhekim yardımcısı, dönem
koordinatör yardımcıları, fakülte burs komisyonu üyeleri, psikiyatri anabilim dalından
ilgili öğretim üyesi ve uzmanlar, dekanlık tarafından belirlenen öğretim üyeleri ve
öğrenci işleri bürosu yetkililerinden oluşur. Bu kurul, danışmanlık sisteminin
oluşturulması, danışmanların belirlenmesi ve eğitimi, danışmanlık sisteminin
öğrencilere etkin bir şekilde duyurulması, danışmanlık sistemi ile ilgili geri
bildirimlerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, dönem danışma kurulu üyelerinden
gelen taleplerin karşılanması faaliyetlerinden sorumludur.
2. Dönem I öğrenci Danışma Kurulu: Dönem I öğrencilerinin en çok danışmanlığa
ihtiyaçları olmasından hareketle bu dönemde uygulanan “Toplumsal Duyarlılık ve
Öğrenci Araştırmaları” program sorumlularının danışman olarak da görev yapması
öngörülmüştür. Bu durumda sorumlu öğretim üyeleri 10 civarında öğrencinin
danışmanlığını yükleneceklerdir. Bu program sırasında ilgili öğretim üyeleri
öğrencilerle her hafta toplanacak ve bu programla ilgili değerlendirme formuna
danışmanlıkla ilgili bir madde eklenecektir.
3. Dönem Danışma Kurulu: DII’den başlayarak her dönem için o dönemde eğitim veren
öğretim üyelerinden gönüllü olarak 10 öğretim üyesi ve üst dönemlerden yine
gönüllü olarak belirlenecek 5 öğrenciden oluşan danışma kurulu oluşturulacaktır. Bu
danışma kurulları dönem koordinatörlerinin sorumluluğunda her 2 ayda bir

toplanarak değerlendirme yapacaklar ve gerek olduğunda Tıp Fakültesi Öğrenci
Danışma Kurulu’ndan destek alacaklardır. Bu kurullar öğrenci işleri ile yakın işbirliği
içinde ihtiyacı olan öğrencilerin psikososyal olarak desteklenmesini sağlayacaklardır.

Madde 3. Danışmanların görevleri
1. Kendilerine başvuran öğrencilere yeterli zaman ayırmak üzere randevu vermek ve
iletilen sorunları/soruları dikkatle değerlendirmek,
2. Öğrencilere burs, sosyal etkinlik, barınma vs konularında bilgi vermek, destek olmak,
3. Tıp eğitimi sürecinde öğrencilere kılavuzluk etmek, kendi bilgi ve deneyimlerinden
yararlanmaları için girişimlerde bulunmak,
4. Öğrenci işleri ile yakın temasta bulunarak kendi sorumluluk alanındaki öğrencilerin
durumlarını izlemek ve gerektiğinde Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı Kurulu ile
ilişkiye geçmek
5. Öğrencileri Kariyer danışmanlığı konusunda sürdürülen programlara katılımını
sağlamak

Madde 4. Eğitim, duyuru ve danışmanlık saati
Her eğitim döneminin ilk ayı içinde belirlenen danışmanlara yönelik bilgilendirme
toplantısı yapılır. Danışmanlık sistemi ve danışmanların görevlerini içeren bir rehber bütün
danışmanlara dağıtılır. Benzer şekilde fakültemizdeki danışmanlık sistemini öğrencilere
tanıtan bir broşür hazırlanarak her ders yılı başında dağıtılır. Tıp Fakültesi Öğrenci Danışma
Kurulu ve Dönem Danışma Kurullarında görev alan öğretim üyesi ve öğrencilerin isimleri
Öğrenci işleri ve Dönem panolarına asılır, fakülte web sitesine konur. Öğrencilerin
danışmanlarınla ilişkilerine yardım etmek üzere öğrenci işleri çalışanlarından bir kişi
görevlendirilir. Ayrıca preklinik ders programlarına ayda bir kez olmak danışmanlık saati
konur.

Madde 5. Geri bildirim ve sürekli gelişim
Her öğrenci eğitim döneminin başında ve sonunda danışmanlık sisteminden beklentilerini ve
bunların karşılanıp karşılanamadığını değerlendirdiği bir form doldurur. Bu formlar Tıp
Fakültesi Öğrenci Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek gerekli iyileştirmeler yapılır.

