MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ LABORATUVAR KURALLARI
Diseksiyonlarımızda kullanılan kadavralar, bedenlerini eğitim ve bilim için bağışlamış kişilerin
bedenleridir . Bu önemli bağışlar sayesinde Tıp Öğrencileri Anatomi Pratik Eğitimi alma ayrıcalığına
sahip olurlar. Bu ayrıcalığı daima hatırlayarak sizlere bu ayrıcalığı sağlama özverisini göstermiş olan
kişilere hak ettikleri saygıyı göstereceğinize eminiz.
Anatomi laboratuvarı kuralları KADAVRAYA SAYGI, ÖĞRENCİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, LABORATUVAR
DÜZENİ ve PRATİK SINAV başlıkları altında toplanmıştır. Bahsi geçen kurallara Anatomi
Laboratuvarları içerisinde uyma zorunluluğu vardır.

Kadavraya Saygı
1. Kadavralarla saygılı ve etik anlayışa uygun şekilde çalışmak gerekir. Laboratuvarın içinde veya
dışında bu durumla ilgili uygun olmayan davranışlar, şakalar veya yorumlar kabul edilemez.
2. İnsan bedenine ait piyesler, kemikler vb. yapılar da aynı saygı ve etik kurallar çerçevesinde
korunmalıdır.
3. Hastalarımız için geçerli olan mahremiyet kurallarının tamamı kadavralarımız için de geçerlidir.
4. Anabilim Dalı Başkanının izni haricinde laboratuvarda fotoğraf çekmek, video ve ses kaydı yapmak,
telefonla konuşmak kesinlikle yasaktır.
5. Laboratuvara sadece fakültemiz öğrencileri ve diğer yetkili personel girebilir. Anabilim Dalı
Başkanından izin almadan laboratuvara ziyaretçi getirmek kesinlikle yasaktır. Sadece sağlık bilimleri
eğitimi öğrencileri ve akademik görevliler ziyaretçi izni alabilir.
6.Kadavralar belli fiziksel şartlarda muhafaza edilmelidir. Dokuların kurumasını engellemek için
çalışma sonunda kadavra kendi örtüsüyle sarılmalı ve ıslatılmalıdır. Herhangi bir küflenme şüphesi
varsa, küflenmenin diğer kadavralara yayılmasını önlemek için sorumlu kişilere haber verilmelidir.
Lütfen kadavralarınıza gereken önemi gösterin, onlar bu süreçte sizlerin sahip olacağı en iyi
eğitmenler olacaktır.
7. Tüm kadavraların diseksiyon sonrası çıkan atık dokuları, her kadavra için ayrılmış biyolojik atık
poşetinde muhafaza edilmelidir.
8. Diseksiyon masaları temiz tutulmalıdır.

Öğrenci Sağlığı ve Güvenliği:
Aşağıda belirtilmiş olan kurallar yaralanmaları ve kimyasal maddelerin verebileceği zararı engellemek
için uygulanmaktadır.
1. Öğrenciler laboratuvar içinde açık ayakkabı, terlik veya sandalet gibi cilt dokusuna direkt
formaldehit teması riski doğurabilecek ayakkabılar ve kıyafetler giyilmemelidir. Uzun saçlar
toplanmalı ve çalışırken kadavraya temas etmesi önlenmelidir.
2. Öğrenciler laboratuvarda beyaz laboratuvar önlüğü giymek zorundadırlar. Önlükler temiz olmalıdır.
Eğitim süresince önlüklerin önü ilikli olmak zorundadır. Herkes kendi önlüğünü getirmek zorundadır.
3. Laboratuvarda kontakt lens kullanılmamalıdır.
4.Diseksiyon ve kadavra başında eldiven kullanmak zorunludur. Laboratuvar bitiminde kullanılmış
eldivenler laboratuvar atık kutusuna atılmalıdır. Evsel atık kutuları kullanılmamalıdır.
5. Değiştirilmiş ve eski bistüri uçları kesici atıklar kutusuna atılmalıdır. Kesinlikle evsel atık kutusuna
atılmamalıdır.
6. Anatomi laboratuvarında karşılaşılacak her türlü yaralanma önemsiz gözükse de mutlaka sorumlu
eğitimciye haber verilmelidir. Sorumlu gerekli yönlendirmeyi yapacaktır. Göz veya ciltte
karşılaşılabilecek kimyasal madde yaralanmasında, etkilenen bölge soğuk su ile yıkanmalıdır. Göz
temasında göz duşları kullanılmalıdır.
7. Sağlığınız açısından risk taşıdığından laboratuvara yiyecek ve içecek sokmak kesinlikle yasaktır.
8. Öğrencilerin ceket, kaban, çanta vb. özel eşyalarını laboratuvar katına getirmeleri yasaktır. Bu tür
eşyalar güvenlik ve hijyen sağlanabilmesi için öğrenci dolaplarına kilitlenmelidir.

Laboratuvar Düzeni
1. Laboratuvar başlangıç ve bitiş saatlerine uymak zorunludur. Geç kalmayınız.
2. Öğrenciler kendileri için belirlenmiş gruplarda bulunmak zorundadır. Grup değiştirmek yasaktır.
3. Öğrenciler kendileri için belirlenmiş masalarda bulunmak zorundadır. Masa değiştirmek yasaktır.
4. Laboratuvardan izinsiz hiçbir şey çıkarılamaz.
5. Eğitim modelleri çalışma saatlerinde kimlik karşılığı verilmektedir. Modellerin laboratuvardan
çıkarılması kesinlikle yasaktır. Modellerin maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle çok dikkatli
çalışılmalı ve çok iyi korunmalıdır.
6. Bu kurallar dışında eğitimcilerin uyarılarına uygun hareket etmek zorunludur.

Pratik Sınav

1. Öğrenciler sınav başlangıcından yarım saat önce sınav yerinde hazır olmak zorundadırlar.
2. Öğrenciler kendi önlüklerini getirmek zorundadırlar.
3. Sınav kağıtları Anatomi Anabilim Dalı tarafından sağlanmaktadır. Öğrenciler kendi kalem ve
silgilerini getirmek zorundadırlar.
4. Sınava kitap, atlas, ders notu, tablet, çanta, ceket vb. özel eşyalar sokmak yasaktır. Bunlar öğrenci
dolaplarında bırakılmalıdır.
5. Sınavdan önce cep telefonlarını kapatıp sınav girişindeki masaya bırakmak zorunludur. Telefonda
konuşmak veya mesaj yazmak kesinlikle yasaktır.
6. Normal şartlarda sınavda A ve B şeklinde iki grup vardır. Sınav kağıtlarına gruplarınızı, adınızı,
öğrenci numaranızı ve döneminizi yazmak zorunludur.
7. Sınavdan önce bildirilecek olan “masa başına süre” dolduğunda zil sesi veya benzeri bir uyarı
alacaksınız. Bu uyarı ile hemen bir öndeki masaya geçmek zorunludur.
8. Pratik sınav soruları kadavra üzerine veya eğitim modeli üzerine batırılmış numaralı iğnelerdir.
Kemiklerde ise sorulmak istenen yer renkli tebeşirle boyanmış olup soru numarası kemiğin hemen
yanına konmuştur.
9. Sınav süresince konuşmak veya diğer masalara bakmak kesinlikle yasaktır. Sorunuz olursa elinizi
kaldırmanız ve eğitimciyi beklemeniz gerekmektedir.
10. Sınav öncesi ve sonrası bekleme süresinde sessiz olunması , sınavın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi
açısından önemlidir.

Yukarıda bahsi geçen kurallar ve uyarılara uymayan öğrenciler laboratuvardan çıkarılacaktır.
Tekrarlanması halinde gerekli idari işlem yapılacaktır.

Yukarıda bahsi geçen Anatomi Laboratuvarı Kuralları’nı okudum ve anladım. Bu kuralları ihlal
etmeyeceğimi kendi rızam ile beyan ederim.
Ad/Soyad:
Numara/ Eğitim yılı:
Tarih/İmza:

