
 

 

 

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

ZORUNLU GÖZLEM EĞİTİMİ USUL VE ESASLAR 

 
 
 
 
Amaç: 

BİRİNCİ BÖLÜM: 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

MADDE 1 – (1) Bu usul ve esasların amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programlarında; zorunlu gözlem eğitimine dair usul 

ve esasları düzenlemektir. 

 
Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslar; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Türkçe ve İngilizce Tıp Programlarında; zorunlu gözlem eğitimine dair usul ve 

esaslara ilişkin hükümler kapsar. 

 
Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslar, 24/01/2021 tarihli ve 31374 sayılı Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu usul ve esaslarda geçen; 

a) Dekan: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, 

b) Dekanlık: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını, 

c) Dönem: Bir eğitim-öğretim yılını, 

d) Fakülte: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesini, 

e) Fakülte Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu, 

f) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü, 



g) Rektörlük: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünü, 

h) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini, 

i) Yönetim Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim 

Kurulunu, 

j) Zorunlu Gözlem Eğitimi: Yaz tatili dönemlerinde, birinci sınıf öğrencilerinin 

birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve ikinci sınıf öğrencilerinin ise ikinci 

veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında yapmak ve başarmak zorunda 

olduğu zorunlu gözlem eğitimini, 

k) Zorunlu Gözlem Eğitimi Destek Komisyonu: Zorunlu Gözlem Eğitimi 

uygulamalarında öğrencilere destek veren komisyonu 

ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM: 

Zorunlu Gözlem Eğitimi Destek Komisyonunu 

Zorunlu Gözlem Eğitimi Destek Komisyonunun Yapısı 

MADDE 5 – (1) Komisyon, öğretim elemanlarından ve 1 (bir) tıp fakültesi öğrenci 

temsilcisi öğrenciden oluşur. 

(2) Komisyon Üyeleri Dekan tarafından 2 (iki) yıl süre ile görevlendirilir. Komisyon 

üyelerinin herhangi bir nedenle Komisyondan ayrılması halinde ayrılan Komisyon 

üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Komisyon üyesi atanır. Görev 

süresi biten üye/üyeler yeniden atanabilir. 

(3) Komisyon kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve Dekan tarafından 

görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir. Komisyon kendi üyeleri arasında 

iş bölümü yapar. 

(4) Komisyon gerektiğinde alt Komisyonlar oluşturabilir. Alt Komisyon oluşturmak 

ve çalışmaları için tüm görevlendirmeler Komisyon Başkanı önerisiyle Dekan 

tarafından yapılır. Alt Komisyonlar, görevlendirdikleri konu üzerindeki çalışmalarını 

belirlenen süre içinde tamamlayarak hazırladıkları çalışmaları ilgili birimde 

görüşülmek üzere Komisyon başkanlığa sunarlar. 

 
Zorunlu Gözlem Eğitimi Destek Komisyonunun Komisyonun Görevleri: 



MADDE 6 – (1) Zorunlu Gözlem Eğitimi Uygulamalarında öğrencilere destek vermek. 

(2) Zorunlu Gözlem eğitimine dair formlar oluşturmak 

(3) Zorunlu Gözlem eğitiminden gelen öğrencilerin evraklarının kontrolünü sağlamak 

ve dekanlığa bildirmek 

 
Zorunlu Gözlem Eğitimi Destek Komisyonu Çalışma Biçimi 

MADDE 7 – (1) Komisyon her yarıyılda en az bir kez, başkanın daveti üzerine 

toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına 

sunar. 

(2) Komisyonun toplanabilmesi için Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu 

gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların 

eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

(3) Komisyon başkanı gerekli gördüğünde eğitim ile ilgili diğer Komisyon üyelerini, 

öğrenci temsilcilerini ve/veya dönem koordinatörlerini toplantıya çağırabilir. 

Çağrılan kişiler görüşlerini sunar, katılım tutanağına imza atarlar ancak oylamaya 

katılamazlar. 

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Dekanlık tarafından görevlendirilen fakülte 

personeli tarafından yerine getirilir. Komisyon toplantı tutanaklarının yazılması, 

imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri Komisyon sekreteri yapar. 

(5) Her eğitim öğretim dönemi sonunda Komisyon tarafından eğitim yılındaki zorunlu 

gözlem eğitimlerine ilişkin değerlendirme yapılır ve bir sonraki eğitim dönemi için 

belirlenmiş hedeflere göre çalışma planı, iş bölümü ve çalışma takvimi hazırlanır. Bu 

kapsamda bir rapor hazırlanarak birimlerin bağlı bulunulan birimlere ve Dekanlığa 

sunulur ve tartışmaya açılır. Önerileri doğrultusunda çalışma planı ve takvimi 

güncellenebilir 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 

Zorunlu Gözlem Eğitimi Uygulama Esasları 

MADDE 8 – (1) Yaz tatili döneminde on iş günü süre ile birinci sınıfı başarıyla 

tamamlayan öğrenciler birinci basamak sağlık kuruluşunda zorunlu gözlem 

eğitimlerini yapar. 



(2) İkinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler, ikinci ya da üçüncü basamak sağlık 

kuruluşunda zorunlu gözlem eğitimlerini yaparlar. 

(3) Gözlem eğitimlerini tamamlamış olmak üçüncü sınıfa başlamak için ön koşuldur. 

 
 
 
Yürürlük 

MADDE 9 – (1) Bu usul ve esaslar 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı başından itibaren 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 10 – (1) Bu usul ve esasları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dekanı yürütür. 


