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1. BİRİM: KSÜ Tıp Fakültesi 

2. GÖREV ADI: KSÜ Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: AD Başkanı  

4. YATAY İLİŞKİLER: Diğer Araştırma Görevlileri 

5. GÖREV DEVRİ: Görevli diğer öğretim üyeleri arasından belirlenir 

6. GÖREV AMACI: KSÜ Tıp Fakültesi ve KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde işleyişin 
düzenli ve kaliteli bir şekilde sürdürülmesi için Ana Bilim Dalı Başkanı koordinasyonunda görev yapar    

7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR: 

7.1. Tıp ve uzmanlık eğitimi sırasında kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesinde, tıbbi ilke ve 
yöntemleri uygulayarak birey ve toplumu sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan 
koruyucu tedbirleri alır, tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapar ve olası komplikasyonların 
önlenmesi için çalışır. Ortaya çıkan komplikasyonlarda uygun müdahaleyi yapar, gerektiğinde hastayı 
sevk eder. 

7.2. Tıp ve uzmanlık eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerilere ilaveten, mesleği ile ilgili eğitim ve 
bilimsel faaliyetler yoluyla kazandığı bilgi ve beceriler çerçevesinde sanatlarını icra ederler. 

7.3.  Birlikte çalıştığı diğer sağlık meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen tıbbi bakım ve 
uygulamaları planlar, izler ve denetler. 

7.4.  Adli vakalarda ilgili mevzuatlarda tanımlanan iş ve işlemleri yapar. 
7.5.  Gerekli gördüğü durumlarda, diğer tabip, uzman tabip veya birimden konsültasyon ister. Konsültasyon 

istenen tabip veya uzman tabip bu isteğe icabet eder. 
7.6.  Başka bir birime veya kuruma sevki gereken hastaların, tıbben gerekli şartlar sağlanarak sevk edildiği 

birime veya kuruma ulaşımı için gerekli tedbirleri alır. 
7.7. Programlanan eğitim ve araştırma etkinliklerine aktif olarak katılmak 
7.8.  Kendisine verilen nöbet ve çalışma düzenini uygulamak 
7.9.  Yoğun bakımda görevli iken hasta dosyalarına düzenli izlem notu koymak, hasta çıkış özetini ayrıntılı 

olarak düzenlemek 
7.10. Yoğun Bakım hasta ve hasta yakınlarına hastalıkları ve gidişi konusunda hasta haklarını gözeterek 

anlaşılır şekilde bilgi vermek 
7.11. Klinikte kullanılan araç, gereç ve malzemeleri, hasta dosyaları ve hastaneye ait olan evrakı korumak 
7.12. Görevli öğretim üyesinin bilgisi ve denetimi altında anestezi uygulamalarını gerçekleştirmek   
7.13. Uzmanlık tezi çalışmalarına zamanında başlamak ve kendisine verilen programa göre bitirmek 

 
8. YETKİLER: Tanımlanan görev, yetki ve mesleki sorumlulukların yapılmasında üst amirler 

tarafından verilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek 
 
 

 


