
 
 
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EGE TIP ÖĞRENCİ KURULU ÇALIŞMA ESASLARI 
 
 Ege Tıp Öğrenci Kurulu: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, 
haklarını gözetmek, etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına 
iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan 
bir kuruldur. 
 

1)TANIMLAR 
Sınıf Temsilcisi: Fakültemiz  1, 2, 3, 4, 5, 6. sınıf öğrencilerinin  kendi aralarından seçtikleri 
bulundukları sınıflarını temsil eden öğrencilerdir.  
Fakülte Temsilcisi: Sınıf öğrenci temsilcilerinin kendi aralarından seçtikleri Fakültemizi 
Öğrenci Konseyinde, Fakülte Yönetim Kurulunda ve Eğitim Komisyonunda temsil eden 
öğrencidir. Fakülte Yönetim Kurulu ve Eğitim Komisyonunda oy hakkı yoktur. 
Grup Temsilcisi: Uygulamalı Eğitimler ve Rotasyonlar için ayrılan küçük grupları temsil etmek 
üzere kendi aralarında belirledikleri öğrencilerdir. 
Kurul ve Komisyon Temsilcisi: Kurul/Komisyon/Blok ve Staj Blokları için ilgili 
Kurul/Komisyon/Blokta görevli öğretim üyelerinin ve öğrencilerin  kendi aralarında belirlediği 
temsilcilerdir. 4. ve 5. sınıflarda yer alan staj blokları için belirlen  üç temsilci almakta olduğu 
staj bloğunu temsil eder.   
Ege Tıp Öğrencileri Topluluğu Başkanı: Üyelerin kendi aralarından seçtikleri öğrencidir. 
Ege Tıp Öğrencileri Topluluğu alt çalışma grubu sorumlusu: Grup üyelerinin kendi 
aralarında seçtikleri öğrencilerdir. 
 

2. Ege Tıp Öğrenci Kurulu Üyeleri 
Fakülte Temsilcisi 
Sınıf Temsilcileri 
Grup Temsilcileri  
Kurul ve Komisyon Temsilcileri 
Ege Tıp Öğrencileri Topluluğu Başkanı   
Ege Tıp Öğrencileri Topluluğu alt çalışma grubu sorumlularından oluşur.  
 
3. Görevleri 

a) Ege Tıp Öğrenci Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi sınıf/grup/topluluk 
öğrencilerini temsil etmek, 

b) Öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Dekanlığa iletmek, öğrencilerle 
yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek, 

c) Fakülte öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek ve koordinasyonu sağlamak, 
d) Ege Tıp Öğrenci Kurulunda alınan kararları, temsil ettiği öğrencilere duyurmak ve 

uygulamaları izlemek. 
 

4. Sınıf ve Fakülte Temsilcisi Seçimleri 
a) Sınıf Temsilci Seçimleri: “Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi” doğrultusunda  

Rektörlük tarafından belirlenen takvime göre uygulanır. Aday olacak öğrencilerin 
belirlenmesi için her sınıfa duyuru yapılır. Takvime göre en az 15 gün süre verilir. 
Öğrenciler bu süreç içinde dilekçe ile Tıp Fakültesi Öğrenci İşlerine başvuruda bulunur.  

b) Adaylık süreci tamamlandıktan en az üç gün sonra seçim takvimi oluşturularak öğrencilere 
ilan edilir.  

c) Seçim öncesi Temsilci Seçim Kurulu ve Sandık Kurulu üyeleri, Fakülte Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir.  

d) Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesine göre seçimler yapılır ve Temsilci Seçim 
Kurulu ve Sandık Kurulu tarafından tutanak altına alınır.  



e) Sınıf temsilcileri iki yıllığına seçilir.  
f) Fakülte Temsilcisi Seçimi: Sınıf temsilci seçimleri tamamlandıktan sonra Fakülte 

Temsilciliğine aday olmak isteyen sınıf temsilcileri dilekçe ile Tıp Fakültesi Öğrenci İşlerine 
başvuruda bulunur.  

g) Daha önceden belirlenen takvimde sınıf temsilcileri ile bir araya gelinerek seçim 
gerçekleştirilir ve Temsilci Seçim Kurulu ve Sandık Kurulu tarafından tutanak altına alınır. 

h) Fakülte Temsilcisi, Kurulu oluşturan üyelerin salt çoğunluğu ile seçilir. 
 

5. Ege Tıp Öğrenci Kurulunun Çalışma İşleyişi 
a) Ege Tıp Öğrenci Kurulu Dekanlık ile ayda en az bir kere daha önceden ders programında 

yer alan tarihlerde toplanır.   
b) Toplantı gündemine uygun biçimde gerçekleştirilen toplantılarda, kurulun sorumluluğu 

dahilindeki konular tartışılıp, görevler yerine getirilir ve toplantı dışında yürütülecek işlerin 
planlaması yapılır. 

c) Kurul üyelerinin toplantılara düzenli katılması beklenir.  
 

6. Uygulama 
Bu çalışma esasları, Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür ve onaylanır. Dekanlık tarafından 
yürütülür. 
 

 


