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BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK EĞİTİM ORTAMLARINDA 

UYMASI GEREKEN KURALLAR, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

KURALLAR 

1 
Öğrenciler eğitim ve disiplinde ilgili mevzuat ile Üniversite ve Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’nde geçen kurallara tabidirler. 

2 
Eğitim-öğretim yılı başında duyurulan gruplar içerisinde yer alarak, akademik takvime göre mesleki 
uygulama eğitimlerini gerçekleştirmelidirler. 

3 
Uygulama alanlarında sağlık hizmeti sunumuna uygun kıyafetleri (beyaz uzun kollu önlük, forma, gerekli 
kişisel koruyucu ekipmanlar) ; ameliyathanede ameliyathane kurallarına uygun kıyafetleri giymelidirler. 
Kurum dışında önlük ve forma giymemelidirler. 

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

5 Hastalara ve hasta yakınlarına kendilerini ‘’tıp öğrencisi’’ olarak tanıtmalıdırlar. 

6 
Tüm eğitim-öğretim çalışmalarını ilgili eğitim sorumlusu öğretim üyesi denetiminde 
gerçekleştirmelidirler. 

7 
Eğitimle ilgili sorun ve önerilerini eğitim grubu öğrenci temsilcisi aracılığıyla eğitim sorumlusu öğretim 
üyesine iletmelidirler. Eğitim sorumlusu öğretim üyesi dönem koordinatörü ile bu durumu 
değerlendirecektir.. 

8 

Anabilim dalının hazırladığı ders programı doğrultusunda teorik derslere, seminerlere, vaka 
sunumlarına, vizitlere katılmalı;  poliklinik, servis, ameliyathane, ve diğer tanı ve tedavi ünitelerinde 
yapılan her türlü tıbbi girişimleri hasta mahremiyeti ve izni doğrultusunda izlemeli, eğiticinin izni ve 
gözetimi altında uygun görülen girişimleri yapmalıdırlar. 

9 

Teorik ve pratik derslere devam ve bildirilen saatlere uyum konusuna azami özeni göstermelidirler. 
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere 
devamsızlık sınırının aşılması durumunda ilgili sınavlara alınmayacaklarının ve staj tekrarı yapacaklarının 
bilincinde olmalıdırlar. 

10 
Mesleki uygulama derslerinde girdikleri her türlü sınavda uyulması gereken esaslara uygun 
davranmalıdırlar. 

11 
Hasta, hasta yakınları veya üçüncü şahıslara öğretim üyelerinin bilgisi ve denetimi olmaksızın hastanın 
durumu ve seyri ile ilgili bilgi vermemelidirler. 

12 
Çalışmalarının sadece eğitim amacına yönelik olduğunu bilmeli, hiçbir şekilde hastaların tanı-tedavi, 
takip ve tıbbi bakımları ile ilgili kararlara, uygulamalara ve kayıtlara tek başlarına müdahil 
olmamalıdırlar. 

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

14 Hasta dosyalarını ve hastaya ait tıbbi belgeleri servis dışına çıkarmamalıdırlar. 

15 
Hastane görevlileri ile hastalarla ilgili konulardaki tartışmaları asansör, koridor, kafeterya gibi halkın 
duyabileceği alanlar dışında yapmalıdırlar. 

16 Hasta güvenliğine zarar verecek, hastane hijyenini bozacak davranışlardan kaçınmalıdırlar. 

17 Hastane işleyiş kurallarına ve hastane enfeksiyon kontrol önlemlerine uymalıdırlar. 

18 
Eğitim öğretim dönemi başında kişisel mesleki uygulama karnelerini öğrenci işlerinden teslim almalı, 
içerisindeki bilgilendirmeleri okumalı, temiz ve düzenli bir şekilde doldurmalıdırlar. Karnelerin 
kaybedilmesi durumunda yeni karne temini için yazılı bir gerekçe ile öğrenci işlerine başvurmalıdırlar. 

19 
Mesleki uygulama karnelerini yanlarında taşımalı, karnede belirtilen girişimleri sorumlu öğretim 
üyesinin eşliğinde yapmalı ve değerlendiren öğretim üyesine imzalatmalıdırlar. 

20 
Her klinik eğitim programı bitiminde imzalı kişisel mesleki uygulama karnelerini sorumlu öğretim 
üyesine teslim etmelidirler. 
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GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1 Tıp meslek etiğinin ve deontolojinin ilke ve kurallarına uygun davranmalıdırlar. 

2 Kültürel farklılıklara saygı göstermelidirler. 

3 Hastalarla etkileşimde onların mahremiyetine saygı göstermelidirler. 

4 Hasta ve hasta yakınlarına saygılı davranmalıdırlar. 

5 
Arkadaşlarına, öğretim üyelerine, ve tüm kampüs çalışanlarına karşı saygılı olmalıdırlar. 
 

6 Öğretim üyeleri ve hastane çalışanları ile çıkar amaçlı ilişki ve davranışlar sergilememelidirler. 

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

8 Bağımsız çalışma saatlerini etkin bir biçimde kullanmaya çalışmalıdırlar. 

9 
Mesleğin gerektirdiği donanımları kazanmak adına dersler dışında düzenlenen bilimsel ya da kültürel 
aktivitelere en üst düzeyde katılım göstermeye çalışmalıdırlar. 

10 Akademik dürüstlüğü koruyan tutum ve davranışlarda bulunmalıdırlar. 

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