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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ  
UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ TEMSİL KURULU 

ÇALIŞMA ESASLARI 
 
 
 

Temsilciler Kurulu ve üyelerin çalışma esasları Yükseköğretim Kurumları 
Öğrenci Konseyleri Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği 
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. ve 65. maddelerine dayanılarak 
hazırlanmıştır.  
 
 
Amaç 
Madde 1.  Uzmanlık öğrencileri temsil kurulu seçimi ile kurulum amaç, görev ve 
yetkilerini belirler. 
 
Tanımlar 
Madde 2.  
Uzmanlık Öğrencisi: Tıpta uzmanlık sınavı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(UÜTF) bünyesindeki herhangi bir anabilim-bilim dalında uzmanlık eğitimi almaya 
hak kazanmış kişileri ifade eder (Uzmanlık eğitimini bitirmiş araştırma görevlisi 
kadrosunda görev yapan kişiler tanımlama dışındadır). 
Uzmanlık Öğrencileri Temsil Kurulu: UÜTF uzmanlık öğrencileri arasından 
seçilen bir başkan (uzmanlık öğrencileri temsilcisi) ve Temel Tıp Bilimlerinden bir 
kişi, Dahili Tıp Bilimlerinden bir kişi ve Cerrahi Bilimlerden bir kişi olmak üzere 
toplam 4 kişiden oluşan UÜTF uzmanlık öğrencilerini temsil eden kuruldur. 
Belgede bundan sonra uzmanlık öğrencileri temsil kurulu ya da kurul olarak 
anılacaktır. 
Temel Tıp Bilimleri Temsilcisi: UÜTF Temel Tıp Bilimleri bünyesinde görev alan 
uzmanlık öğrencileri arasında seçilen kurulda Temel Tıp Bilimlerini temsil eden 
kişiyi ifade eder. 
Dahili Tıp Bilimleri Temsilcisi: UÜTF Dahili Tıp Bilimleri bünyesinde görev alan 
uzmanlık öğrencileri arasında seçilen kurulda Dahili Tıp Bilimlerini temsil eden 
kişiyi ifade eder. 
Cerrahi Tıp Bilimleri Temsilcisi: UÜTF Cerrahi Tıp Bilimleri bünyesinde görev 
alan uzmanlık öğrencileri arasında seçilen kurulda Cerrahi Tıp Bilimlerini temsil 
eden kişiyi ifade eder. 
Uzmanlık Öğrencileri Temsilcisi: UÜTF bünyesinde çalışan tüm uzmanlık 
öğrencileri arasından seçilen, uzmanlık öğrencileri temsil kuruluna başkanlık eden, 
uzmanlık öğrencileri adına UÜTF Fakülte Yönetim kuruluna ve Fakülte Kuruluna 
katılan kişiyi ifade eder. 
 
Kapsam 
Madde 3. Bu belge uzmanlık öğrencileri temsil kurulunu oluşturan üyeler ve 
uzmanlık öğrencileri temsilcisinin seçimi, görevleri, görev süreleri, çalışma ilkeleri 
ve amaçları, görev dağılımları, yetkileri ve mevcut çalışma esaslarında nasıl 
değişiklik yapılacağı esaslarını içerir. 
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Süre 
Madde 4. Bu belge UÜTF fakülte kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve 
içeriğinde değişiklik yapıldığı ya da tamamen kaldırıldığı tarihe kadar olduğu 
şekliyle geçerliliğini korur. 
 
Üyelerin Seçimi 
Madde 5. Seçim UÜTF Dekanlığını temsilen Dekan ya da Dekan Yardımcılarından 
birinin başkanlığında oluşturulan seçim komisyonu tarafından kapalı zarf usulü 
yapılır. 
Temel Tıp Bilimleri Temsilcisi: UÜTF UÜTF Temel Tıp Bilimleri bünyesinde 
çalışan uzmanlık öğrencilerinden aday olanlar arasından Temel Tıp Bilimleri 
uzmanlık öğrencilerinin oyları ile seçilir. Yapılan oylama sonucunda kullanılan 
oyların çoğunluğunu alan kişi Temel Tıp Bilimleri temsilcisi, ikinci oy çokluğunu 
alan kişi ise yedek olarak seçilir. 
Dahili Tıp Bilimleri Temsilcisi: UÜTF UÜTF Dahili Tıp Bilimleri bünyesinde 
çalışan uzmanlık öğrencilerinden aday olanlar arasından Dahili Tıp Bilimleri 
uzmanlık öğrencilerinin oyları ile seçilir. Yapılan oylama sonucunda kullanılan 
oyların çoğunluğunu alan kişi Dahili Tıp Bilimleri temsilcisi, ikinci oy çokluğunu 
alan kişi ise yedek olarak seçilir. 
Cerrahi Tıp Bilimleri Temsilcisi: UÜTF UÜTF Cerrahi Tıp Bilimleri bünyesinde 
çalışan uzmanlık öğrencilerinden aday olanlar arasından Cerrahi Tıp Bilimleri 
uzmanlık öğrencilerinin oyları ile seçilir. Yapılan oylama sonucunda kullanılan 
oyların çoğunluğunu alan kişi Cerrahi Tıp Bilimleri temsilcisi, ikinci oy çokluğunu 
alan kişi ise yedek olarak seçilir. 
Uzmanlık Öğrencileri Temsilcisi: UÜTF bünyesinde çalışan tüm uzmanlık 
öğrenciler aday olabilir. Temel Tıp Bilimleri temsilciliği, Dahili Tıp Bilimleri 
temsilciliği, Cerrahi Tıp Bilimleri temsilciliği için aday olan kişiler uzmanlık 
öğrencileri temsilciliği için aday olamazlar. 
 UÜTF bünyesinde çalışan tüm uzmanlık öğrencilerinin oyları ile seçilir. Oylar 
katılımcıların huzurunda açılır ve sayılır. Sayım sonucu en yüksek oyu alan kişi 
uzmanlık öğrencileri temsilcisi,  ikinci oy çokluğunu alan kişi ise yedek temsilci 
olur. 
 Seçim sonucunda seçilen kişilerin kimlik bilgileri aynı gün içerisinde Dekanlığa 
bildirilir. Bu belge Fakülte Kurulunda kabul edildiği tarihte 03 Şubat 2010 günü 
yapılan seçimle uzmanlık öğrencileri temsilcisi, Temel Tıp Bilimleri temsilcisi, 
Dahili Tıp Bilimleri temsilcisi, Cerrahi Tıp Bilimleri temsilcisi olarak seçilen 
uzmanlık öğrencileri bir sonraki seçim süresine kadar bu görevleri yürütürler. 
 
Görev Süreleri 
Madde 6. Uzmanlık öğrencileri temsilcileri temsil kurulu üyeleri ve başkanı her 
yılın ilk 3 ayı içerisinde 2 (iki) yıllık süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Seçilen 
adaylar bu göreve 2. defa aday olabilirler, aynı uzmanlık öğrencisi 2 (iki) 
dönemden fazla görev yapamaz. 
 Uzmanlık öğrencileri temsilcisi ve uzmanlık öğrencileri temsil kurulu üyelerinin 
herhangi bir nedenle fakülte ile bağlantılarının kesilmesi ya da görevlerinden istifa 
etmeleri durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere eksik üye yerine yedek üye 
bu görevi yürütür. 
 
 
 



 3

Çalışma İlkeleri, Görev ve Yetkileri 
Madde 7. 
a) Kurul temsilcilik ilkesi ile çalışır, uzmanlık öğrencilerinden aldığı şikayet, istek ve 
öneriler doğrultusunda hareket eder. 
b) Uzmanlık öğrencileri temsil kuruluna yazılı ya da sözlü olarak şikayet, istek ve 
önerileri iletme hakkına sahiptir. 
c) Uzmanlık öğrencileri temsil kurulu en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Temsil 
kuruluna diğer uzmanlık öğrencileri izleyici olarak katılabilirler. Temsil kurulunda 
sadece üyelerin ve başkanın oy hakkı bulunur. Yapılan oylamada eşitlik 
durumunda başkanın oyu iki oy olarak sayılır. 
d) Her bir üye temsil ettiği grubun istek ve şikayetlerini dinlemek ve gerektiğinde 
yazılı olarak belgelemek ve bunları kurul gündemine getirmekle yükümlüdür. 
e) UÜTF uzmanlık öğrencileri temsil kurulu, uzmanlık öğrencileri temsilcisi (temsil 
kurulu başkanı) aracılığıyla fakülte yönetim kurulu ve fakülte kurulunda temsil 
edilir. 
f) Uzmanlık öğrencileri temsilcisi uzmanlık öğrencileri temsil kurulu adına UÜTF 
yetkili makamlarına iletmek, sonuçlarını takip etmek ve uzmanlık öğrencilerini 
bilgilendirmekle yükümlüdür. 
g) Uzmanlık öğrencileri temsil kurulu tüm uzmanlık öğrencileri arasındaki mesleki 
ve sosyal ilişkileri geliştirebilmek amacıyla girişimlerde bulunur. Çeşitli etkinlikler 
düzenler. 
h) Uzmanlık öğrencileri temsil kurulu gerekli gördüğünde uzmanlık öğrencileri ile 
bilgilendirme ve danışma toplantıları düzenler. 
i) Uzmanlık öğrencileri temsilcisi uzmanlık öğrencilerini ilgilendiren bütün kurum içi 
ve dışı birimlerle bağlantı, görüşme, koordinasyon sağlar. 
j) Uzmanlık öğrencileri temsil kurulu yaptığı işler hakkındaki bilgilendirmeyi, gerekli 
duyuruları UÜTF web sayfasından kurul ile ilgili bağlantı sayfasından duyurabilir. 
Kurul aynı sayfa aracılığı ile şikayet ve istekleri toplar ve görüşerek ilgili birimlerle 
paylaşır. 
 
Çalışma Esaslarında Değişiklik Yapılması 
Madde 8. Uzmanlık öğrencileri temsil kurulu üyeleri ve başkanının oybirliği ile 
kabul edilen değişiklik önerileri UÜTF Fakülte Kuruluna sunulur ve Fakülte 
Kurulunun da onayıyla yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 9. Bu belge ve içeriği UÜTF Dekanlığınca yürütülür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 


