
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ 

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ORTAMINDA UYMASI GEREKEN KURAL 

SORUMLULUK VE GÖREV REHBERİ 

Kapsam 

Madde 1 - Bu rehber, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMU) Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi 

öğrencilerin eğitim ortamında uyması gereken kural sorumluluk ve görevler rehberindeki 

bilgi, tutum ve davranışları tanımlamaktadır. İMU Tıp Fakültesine kayıt yaptıran her öğrenci 

bu rehberde belirtilen maddeleri kabul etmiş sayılır. 

 
Öğrenci Tanımlaması 

Madde 2 – Dönem 1, 2, 3 öğrencileri klinik öncesi dönem, Dönem 4 ve 5 klinik dönem 

(stajyer doktor), Dönem 6 intörnlük dönemi (intörn doktor) olarak tanımlamaktadır. 

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Ortamında Uyması 

gereken Kural Sorumluluk ve Görevleri 

 

Madde 3 – İMU Tıp Fakültesi Dönem 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 öğrencilerinin tümünün uyması 

gereken maddeler. 

 

1. Eğitim ortamlarında ve çalışma ortamlarında sağlık çalışanına yakışır şekilde ve 

özende temiz ve profesyonelliğe yakışır şekilde giyinmelidir. 

2. Hastalarla olan iletişimi kötü etkileyebilecek olan takı, mücevher, dövme ya da diğer 

sembolleri üzerlerinde görünür şekilde bulundurmamalıdır. 

3. Eğitim ortamlarının tümünde üniversite kimlik kartlarını yanlarında taşımalıdır. 

4. Teorik, pratik, çevrim içi derslerine ve saatlerine uyum ve devam konusunda dikkatli 

olmalıdır. 

5. Laboratuvar çalışmalarında, her laboratuvar için ayrı ayrı belirlenmiş olan laboratuvar 

kurallarına uygun şekilde davranmalıdır. 

6. Laboratuvar derslerine aksi belirtilmediği takdirde beyaz önlükle katılmalıdırlar. 

7. Fakültede girilen her türlü sınavda uyulması gereken kurallara riayet etmelidir. 

8. Kampüs içinde içki ya da bağımlılık yapan madde kullanmamalı ve 

bulundurmamalıdır. 

9. Eğitim ortamlarının tümünde sigara yasağı bulunan alanlarda tütün ve tütün mamulleri 

tüketmemelidir. Beyaz önlükle hiçbir alanda sigara içmemeye özen göstermelidir. 

10. Eğitim ortamlarının tümünde taşınır ve taşınmaz tüm malzeme ve eşyaların zarar 

görmemesi için özenli davranmalıdır. 

11. Üniversitenin adı ya da logosunu izinsiz kullanmamalıdır. 

12. Sınıf atmosferinin eğitim ve öğretime elverişli bir hale gelmesi için çaba 

göstermelidir. 

13. Arkadaşları ile olan ilişkilerinde adil olmaya, anlaşmazlıkların çözümünde saygılı 

olmaya dikkat etmelidir. 

14. Sosyokültürel farklılıklara karşı saygı göstermeli, her türlü ayrımcılığa karşı olmalıdır. 

15. Akademik dürüstlüğe özen göstermeli ve buna uygun şekilde davranmalıdır. 



16. Araştırmalarda tarafsız bir tutum sergilemeli, elde edilen sonuçları doğru şekilde 

açıklamalı, başkaları tarafından geliştirilmiş çalışma ve düşünceleri açık şekilde 

belirtmelidir. 

17. Öğretim elemanlarına ve idari personel ile iletişimde saygılı olmalıdır. 

 

Madde 4: İMU Tıp Fakültesi Dönem 4, 5 öğrencilerin (stajyer doktorların) uyması gereken 

maddeler: 

 

1. Stajyer doktorlar TC Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık personeli statüsünde 

sayıldığından stajlarına başlamadan önce sağlık personeline uygulanacak aşı 

takvimine uygun şekilde aşılarını tamamlama yükümlülüğündedirler. 

2. Stajyer doktorlar kendi sağlıklarını korumak için gerekli olan önlemleri almalıdırlar. 

3. Staj dahilindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını ilgili staj/staj kurul sorumlusu öğretim 

üyesi denetiminde gerçekleştirmelidir. 

4. Klinik/Poliklinik uygulamaları öncesinde hastaya “Stajyer Doktor” olduğunu 

belirtmeli, hastayı uygun şekilde bilgilendirerek anamnez almalı ve fizik muayene 

yapmalıdır. Diğer tıbbi işlemleri öğretim elemanları denetiminde yapmalıdır. 

5. Sağlık ekibinin bütün üyeleri ile saygı çerçevesinde iletişim kurmalı ve onlarla 

işbirliği içinde olmalıdır. 

6. Hasta mahremiyetine saygı göstermeli ve buna uygun davranmalıdır. 

7. Hasta bakımında gizliliğin temel bir yükümlülük olduğunu unutmamalıdır. Hasta 

bakımına ilişkin tüm tıbbi kayıtların gizli tutulmasını ve bu kayıtlara ilişkin eğitim 

içeren tartışmaların gizlilik ilkelerine uygun biçimde yapılmasını sağlamalıdır. 

8. Hastalarla olan etkileşimlerinde öğretim üyelerinin gözetimi ya da bilgisi dahilinde 

olmayan bir davranışta bulunmamalıdır. 

9. Hastane içindeki görevliler ile hastalarla ilgili konuları konuşurken, ortak kullanım 

alanlarının dışında olmaya özen göstermelidir. 

10. Hastalarla, hasta yakınlarıyla olan iletişiminde saygı çerçevesinde ve ciddiyet içinde 

davranmalıdır. 

11. Hasta ve hasta yakınlarının haklarını bilmeli ve bu haklara saygılı davranmalıdır. 

12. Bilgi ve deneyiminin sınırlı ya da yetersiz kalacağı durumları bilmeli, bu durumlarda 

gerektiğinde yardım istemelidir. 

13. Hasta, hasta yakınları veya üçüncü şahıslar ile öğretim elemanlarının bilgisi ve 

denetimi olmadan kendilerine ulaşmış eğitim içeriğinde bulunan kamusal bilgi ve/veya 

hastanın tıbbi durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmamalıdır. 

14. İlgili Anabilim Dalı tarafından hazırlanan ders programı doğrultusunda servis çalışma 

saatleri içerisindeki vizitlere katılmalıdır. Poliklinik, servis ve diğer tanı ve tedavi 

ünitelerinde yapılan tanı ve tedaviye yönelik her türlü tıbbi girişimi izlemeli ve 

eğiticinin izni ve gözetimi altında, ilgili stajlarda Ulusal ÇEP ile uyumlu hekimlik 

uygulama listesinde bulunan işlemleri belirtilen düzeyde gerçekleştirmelidir. 

15. Anabilim Dalı tarafından hazırlanan ders programı doğrultusunda, birimlerde eğitim 

amacıyla sorumluluğu kendisine verilen hastaların anamnezini almalı, fizik 



muayenesini yapmalı, ön tanılarını belirlemeli, vakanın ayırıcı tanısını yapmalı ve 

ilgili öğretim üyesi/elemanına sunmalıdır. 

16. Eğitim ve uygulama çalışmaları sırasında hastalarla ilgili tanı ve tedavide önem arz 

edecek bilgi, gözlem ve bulgu sahibi olduğunda, bunu hemen ilgili öğretim 

elemanlarına bildirmelidir. 

17. Stajyer doktorların tüm çalışmaları, sadece eğitim amaçlı olup, hiçbir şekilde 

hastaların tanı, tedavi, takip ve tıbbi bakımları ile ilgili karar, uygulama veya kayıtlara 

müdahil olması söz konusu değildir. 

18. Eğitim ve uygulama çalışmaları sırasında hastalarla ilgili elde ettiği bilgi, belge ve 

örnekleri hasta yakınları dahil üçüncü kişilerle paylaşmamalı veya farklı amaçlarla 

kullanmamalıdır. 

19. Hasta dosyalarını servis dışına çıkarmamalıdır. 

20. Hasta güvenliğini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmalı, hastane hijyenini 

bozmamaya özen göstermelidir. 

21. Staj süresince sorumluluğu kendisine verilen bilimsel makale, vaka sunumu ve 

seminer hazırlama gibi görevleri yerine getirmelidir. 

22. Uygulamalar sırasında tıp meslek etiği ve deontolojinin ilke ve kurallarına uygun 

davranmalıdır. 

Madde: İMU Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencilerinin (intörn doktorların) uyması gereken ek 

maddeler “intörn doktor çalışma programı” içinde yer alan “İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Doktor Çalışma Yönergesi”nde belirtilmiştir. 

https://tip.medeniyet.edu.tr/documents/tip/doc/tip-fakultesi-ntorn-ogrenci-yonergesi-27_06_2018-13-9-senato-karari-ebys-10608.pdf
https://tip.medeniyet.edu.tr/documents/tip/doc/tip-fakultesi-ntorn-ogrenci-yonergesi-27_06_2018-13-9-senato-karari-ebys-10608.pdf
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