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BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ EĞİTİM DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN 

UYMASI GEREKEN KURALLAR, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

KURALLAR 

1 
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hakkında bilgi sahibi 
olmalıdırlar. 

2 
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği başta olmak üzere fakültenin 
ve üniversitenin ilgili yönetmelik ya da yönergeleri sınırları içerisinde talepleri olabileceğini bilmelidirler. 

3 
İsteklerini iletirken kurum içerisindeki hiyerarşiyi takip etmelidirler. Sınıf temsilcisi, ders kurulu 
sorumlusu, dönem koordinatörü, eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, dekan gibi aşamaları uygun 
şekilde takip etmelidirler. 

4 
Kendilerine ya da kuruma ait belgelerin elde edilmesinde yazılı dilekçe ve taleplerin esas olduğunu 
bilmelidirler. 

5 Kurumun adını ya da logosunu izinsiz olarak kullanmamalıdırlar. 

6 Kurum içerisinde ve hastanede kimlik ya da yaka kartlarını üstlerinde taşımalıdırlar. 

7 Derslere zamanında girmelidirler.  

8 
Ders işleyişi sırasında dersin bütünlüğünü ve konsantrasyonu bozacak tutum ve davranışlarda 
bulunmamalıdırlar. 

9 
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere 
devamsızlık sınırının aşılması durumunda ilgili sınavlara alınmayacaklarının ya da yıl tekrarı 
yapacaklarının bilincinde olmalıdırlar. 

10 
Görevlendirilen bütün laboratuvar çalışmalarına katılmalı, çalışmalara katılamama durumunda 
mazeretlerini uygun süre içerisinde ilgililere bildirmelidirler. 

11 
Laboratuvar çalışmalarına uygun kıyafette katılmalı ve  duyurulmuş laboratuvar kurallarına uygun 
davranmalıdırlar . 

12 
Klinik gözlem amaçlı hastane ziyaretlerinde ilgili kliniklerin kurallarına uymalı, hasta ve hekim haklarına 
uygun davranmalıdırlar. 

13 
Hasta ve hastane verilerinin gizliliği ilkesine uymalı, eğitim ortamları dışında bu verileri 
kullanmamalıdırlar. 

14 
Hasta, hasta yakınları veya üçüncü şahıslara öğretim üyelerinin bilgisi ve denetimi olmaksızın hastanın 
durumu ve seyri ile ilgili bilgi vermemelidirler. 

15 Fakültede girilen her türlü sınavda uyulması gereken esaslara uygun davranmalıdırlar. 

16 Öğretim üyeleri izin vermediği sürece sınav ve ödevlerde yardım alıp vermemelidirler. 

17 
Ortak kullanım alanlarında diğer sınıfların derslerini engelleyecek, ofislerde çalışanları rahatsız edecek 
tutum ve  davranışlarda bulunmamalıdırlar. 

18 Kütüphane kurallarına uymalıdırlar. 

19 Kütüphane ya da diğer çalışma alanlarında diğer öğrencilerin çalışma haklarına özen göstermelidirler. 

20 Kurum içerisinde temizlik kurallarına uymalıdırlar 

21 Kuruma ait taşınır ve taşınmaz tüm malzeme ve eşyaların kullanımına gereken özeni göstermelidirler. 

22 Kampüs alanı içerisinde (bahçe dahil) alkol, tütün, tütün mamulleri ve madde kullanımı yasaktır.  

23 
Resmi iletişim araçları (kurumun verdiği e-mail, kurum web sayfası) ile gönderilen duyuru ve bilgileri 
düzenli olarak takip etmelidirler. 
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GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1 Kültürel ve toplumsal farklılıklara karşı hoş görülü olmalıdırlar. 

2 Her türlü ayrımcılığa karşı hoşgörüsüz olmalıdırlar. 

3 
Arkadaşlarına, öğretim üyelerine, hastalara ve tüm kampüs çalışanlarına karşı saygılı olmalıdırlar. 
 

4 Öğretim üyeleri ve tüm kampüs çalışanları ile çıkar amaçlı ilişki ve davranışlar sergilememelidirler. 

5 Dürüst olmayan, kuralları çiğneyen, şiddet ve zorbalık içeren davranışlarda bulunmamalıdırlar. 

6 Bağımsız çalışma saatlerini etkin bir biçimde kullanmaya çalışmalıdırlar. 

7 
Mesleğin gerektirdiği donanımları kazanmak adına dersler dışında düzenlenen bilimsel ya da kültürel 
aktivitelere en üst düzeyde katılım göstermeye çalışmalıdırlar. 

8 Akademik dürüstlüğü koruyan tutum ve davranışlarda bulunmalıdırlar. 

9 Görünüşlerine dikkat etmeli, mesleki profesyonelliğe yakışır biçimde giyinmelidirler. 

10 Sınıf atmosferinin öğrenmeyi besleyici bir hale gelmesi için çaba göstermelidirler. 

11 
Program değerlendirme komisyonu tarafından gönderilen, programların iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesine yönelik geri bildirimlere katılmalı; geri bildirimlerde eleştiri ve katkı kapsamını aşacak 
ifadeler kullanmamalıdırlar. 

12 
İletişim araçlarını (telefon, e-mail, whatsapp vs.) uygun saat ve tarzda kullanmaya özen 
göstermelidirler. 

13 Alt sınıflar için yol gösterici ve rol model olma yolunu benimsemelidirler. 
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