KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ
Madde 1. Amaçlar, kapsam ve dayanak
Tıp Fakültelerinin temel misyonu geleceğin yüksek nitelikli hekimlerini yetiştirmektir.
Bu nedenle de tıp eğitimi ve öğrencilere yönelik aktiviteler tıp fakültelerinin birinci
önceliğidir. İyi ve nitelikli hekim olmanın temel özelliklerinden birisini görüşlerini özgürce ve
kimseye zarar vermeme ilkesi çerçevesinde söylemek oluşturur. Öğrencilerin bilgiye,
değerlerine ve ilişkilerine bağlı, kendine güvenli bireyler olarak yetişmesinde fakülte yönetim
süreçlerine katılım ve tıp eğitiminde aktif olmaları önemli bir faktördür. Bu görüşler
doğrultusunda tıp fakültesinde demokratik yönetim geleneğinin öğrenciler arasında
yerleşmesi ve öğrenciler ile yönetim organları ve tıp eğitimi komisyonları arasında aktif ve
kurumsal bir etkileşim sağlanması amaçlarıyla bu yönerge hazırlanmıştır. Yönerge tıp
fakültesinde mezuniyet öncesi eğitim gören öğrencileri kapsamakta ve Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi
Yönetmeliği’nin verdiği yetkiye dayanmaktadır.

Madde 2 . Tanımlar
1. Dönem temsilcisi: Tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin kendi dönemlerindeki
arkadaşları arasından seçtikleri öğrencileri tanımlar. Her dönem için ilgili YÖK
yönetmeliğindeki koşulları taşıyan öğrenciler arasından 2 öğrenci temsilcisi seçilir. Bu
öğrencilerden birisi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu’nu oluşturmak üzere belirlenir.
2. Fakülte Temsilcisi: Tıp Fakültesi Öğrenci temsilciler kurulu tarafından belirlenen
kişidir.Fakülte temsilcisininin üst dönemlerden olması tercih edilir. Fakülte temsilcisi
veya onun yokluğunda önereceği kişi Tıp Fakültesi yönetim kurulu toplantılarına oy
hakkı olmaksızın katılır.
3. Tıp Eğitimi Öğrenci Grubu: Her dönemden seçilen bir kişi ve katılmak isteyen diğer
öğrencilerden oluşur.Bu grubun belirleyeceği kişiler mezuniyet öncesi tıp eğitimi
komisyonu ve gerektiğinde diğer komisyonlara düzenli olarak katılır.

Madde 3. Öğrenci temsilcilerinin seçimi ve görevleri
Dönem öğrenci temsilcisi seçimi o dönemin eğitime başladığı 15 gün içinde dönem
koordinatörü ve fakülte sekreterinin gözetiminde açık oylama yöntemiyle yapılır. Her dönem
için birisi Tıp Eğitimi Öğrenci Grubu’nda görev almak üzere 2 temsilci seçilir. Seçilen
temsilciler, seçimi izleyen ilk yönetim kurulu toplantısından bu yönergeye dayanarak öğrenci
temsilcisi olarak atanır ve bu karar öğrenci ve öğretim üyelerine duyurulur. Öğrenci
temsilcilerinin görevleri şunlardır:
1. Tıp fakültesi öğrencilerinin her türlü sorununu zamanında yönetime iletmek ve
izlemek
2. Tıp Fakültesi öğrenci kimliğinin oluşumu ve güçlendirilmesi için sosyal/eğitsel
/sportif faaliyetler organize etmek.
3. Fakülte yönetim süreçlerine ve tıp eğitimi ile ilgili komisyonlara aktif olarak
katılmak, bu çalışmalar konusunda arkadaşlarını düzenli olarak bilgilendirmek.

4. Kocaeli Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi
kurumsallaşması için çaba göstermek.
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Madde 4. Çalışma şekli
Fakülte yönetimi öğrenci temsilcilerinin, öğrenci konseyinin ve Kocaeli TEÖG’ün
çalışmaları için bir çalışma mekanı ve gerekli yerlere duyuru panoları hazırlar. Fakülte web
sitesinde öğrenci temsilciliği için ayrı bir pencere açılır. Öğrenci temsilcileri her ay Tıp
Fakültesi Öğrenci Konseyi olarak toplanır. İstenildiğinde bu toplantıya ilgili dekan yardımcısı
da katılır. Toplantı raporu, toplantıyı izleyen ilk yönetim kuruluna Fakülte temsilcisi
tarafından sunulur, ayrıca fakülte web sitesine konur.

Madde 5.Tıp Eğitimi Öğrenci Grubu oluşumu ve görevleri
Tıp eğitimi süreçlerine öğrenci katılımını kurumsallaştırmak, fakültemizde öğrenci
merkezli tıp eğitimi kültürünü geliştirmek amacıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp
Eğitimi Öğrenci Grubu ( Kocaeli TEÖG) oluşturulmuştur. Bu grup, her dönemden seçilen bir
öğrenciden, gönüllü diğer öğrencilerden ve gönüllü mezunlardan oluşur. Bu grubun
belirleyeceği kişiler, tıp eğitimi ile ilgili komisyonlara düzenli olarak katılır, eğitim konusunda
öğrencilerin talep ve beklentilerini düzenli olarak raporlarla yönetime iletir, tıp eğitimi ile
ilgili öğrenci araştırmaları yapar, bu konuyla ilgili ulusal ve uluslar arası toplantılara katılır,
öğrenci kongrelerinin düzenlenmesinde aktif görev alırlar. Bu grup için öğrenci kantininde ve
ilgili yerlerde ayrı pano ayrılır ve fakülte web sitesinde ayrı bir pencereden çalışmalarını
duyurmaları sağlanır.

Madde 6. Yürürlük ve Yürütme
Bu yönerge Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Üniversite Senatosunda kabul edildikten
sonra yürürlüğe girer ve Tıp Fakültesi dekanlığı tarafından yürütülür.

