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CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ KOMİSYONU 

YÖNERGESİ 

 

Amaç ve Kapsam 

 Madde 1 – (1) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi 

Komisyonunun amacı; mezuniyet öncesi ve  sonrası ile sürekli tıp eğitimi programlarının ölçme ve 

değerlendirmelerine danışmanlık vermek, ölçme ve değerlendirme konusunda eğitim ve araştırma yapmak, 

Tıp Fakültesi öğretim üyeleri için eğitim becerilerini geliştirmeye yönelik programlar düzenlemektir. 

 

 Dayanak 

 Madde 2 – (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Komisyonun Oluşturulması ve Çalışma Esasları 

Madde 3 – (1) Komisyon, Tıp Eğitimi ve Biyoistatistik Anabilim Dalı öğretim üyeleri doğal üye 

olmak üzere en az dokuz öğretim üyesi ile en az iki öğrenci temsilcisinden oluşur. Komisyon başkanı ve 

üyelerin atama ve görevlendirmeleri Dekan tarafından yapılır. Komisyon, üyeleri arasından bir başkan 

yardımcısı ve bir sekreter seçer. Komisyon gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları da toplantılara 

çağırabilir ve alt komisyonlar oluşturabilir. Alt komisyonların oluşturulması ve çalışmaları için tüm 

görevlendirmeler Komisyon Başkanının önerisiyle Dekan tarafından yapılır.  

 

Üyelerin Görev Süresi 

Madde 4 – (1) Komisyon üyeleri (öğrenci temsilcileri hariç) 3 (üç) yıl için atanır. Komisyona yeni 

atama, Komisyon Başkanının önerisi ile Dekan tarafından yapılır. Görev süresi biten bir üye yeniden 

atanabilir. Bir takvim yılı içinde, mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.  

 

Görev ve Sorumluluk 

Madde 5 – (1) Komisyonun görev ve sorumlulukları; 

a) Mezuniyet öncesi eğitimde objektif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek ve ilgili 

kurullara önermek, 

b) Mezuniyet öncesi eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve eğitici geri 

bildirimlerini almak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kurullarla paylaşmak, 

c) Mezuniyet sonrası eğitimin ölçme değerlendirmesine danışmanlık vermek ve gerektiğinde mezuniyet 

sonrası ölçme ve değerlendirmeyi uygulamak, 

d) Sürekli Tıp Eğitimi programlarının ölçme ve değerlendirmesine yönelik danışmanlık 

vermek ve geri bildirim almak, 

e) Öğretim üyelerine verilecek eğitici eğitimi kurslarını düzenlemek ve geri bildirimlerini almak, 
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f) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili elde edilen verileri değerlendirmek ve rapor hâline getirerek 

Dekanlığa sunmak, 

g) Eğitim programlarının Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimi amaç ve öğrenim hedeflerine 

uygunluğunu ölçmek ve değerlendirmek, sonuçları Koordinatörler Kuruluna iletmek, 

h) Tıpta eğitici eğitimi ile ölçme ve değerlendirme konularında kongre, seminer, eğitim toplantısı, 

sempozyum, çalıştay düzenlemek ve bu amaçla ilgili derneklerle iş birliği yapmaktır. 

 

Komisyonun Çalışma Biçimi 

 Madde 6– (1) Komisyon, her yarıyıl en az iki kez, başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki konuları 

görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar. Komisyon, gerek gördüğünde tıp eğitimi ve öğretimi ile 

ilgili kişileri ve dönem koordinatörlerini toplantılarına çağırabilir. Çağrılan bu kişiler, görüşlerini sunabilirler 

ancak oylamaya katılamazlar. Komisyonun toplanabilmesi için salt çoğunluk yeterlidir. Kararlar, katılanların 

salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz, eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. 

Komisyon her toplantı için tutanak düzenleyerek Dekanlığa sunar. 

 Komisyon, her eğitim-öğretim yılı son toplantısında o eğitim-öğretim yılına ait çalışma raporlarını ve bir 

sonraki yıla ait planlamaları ile ilgili raporlarını hazırlar ve Dekanlık Makamına sunar. 

 

Yürürlülük 

Madde 7 – (1) Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun kabulünden sonra yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

Madde 8 – (1) Bu Yönerge hükümleri, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından 

yürütülür. 


