
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KURULU YÖNERGESİ 
Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulunun 

yapılanmasını, işleyişini, görev ve sorumluluklarını tanımlamaktır. 

Kapsam 

Madde  2- Bu yönerge tıp eğitimi öğrenci kurulunun amacını, görevlerini, oluşumunu, 

çalışma usul ve esaslarını, üyelerin görev dağılımını, çalışma gruplarını ve bu grupların 

çalışma düzenini  kapsar. 

Dayanak 
Madde 3-  Bu Yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav 

Yönetmeliği'ne dayanılarak, 20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 

"Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci 

Konseyi Yönetmeliği" çerçevesinde hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

Madde 4- Bu yönergede geçen; 

 

 Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,  

 

ÇOMÜ 

 

Dekan  

 

: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini, 

 

:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dekanını,  

 

Dekan Yardımcıları  

 

: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan 

Yardımcılarını,  

 

Fakülte Kurulu  

 

: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte 

Kurulunu,  

 

Yönetim Kurulu  

 

: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte 

Yönetim Kurulunu,  

Eğitim Komisyonu  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim 

Komisyonunu,  

 

Komisyon Başkanı  

 

: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim 

Komisyonu Başkanını,  

 

Koordinatör  

 

: Eğitim Komisyonu içerisinde yer alan her bir sınıf ve/veya stajdan 

sorumlu ÇOMÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesini,  

 

Koordinatör Yardımcıları  

 

: Eğitim Komisyonu içerisinde yer alan her bir sınıf ve/veya stajdan 

sorumlu Koordinatöre yardımcı olan ÇOMÜ Tıp Fakültesi öğretim 

üyelerini,  

 

Öğrenci  

 

: ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğrencisini,  

 

Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu  

(TEÖK) 

 

: ÇOMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından seçimle belirlenen, 

fakültenin tüm dönemlerinden birer temsilci ve birer yardımcısı ile 

fakülte temsilcisi tarafından oluşan grubu,  

 

Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu Başkanı  

 

: TEÖK’e başkanlık eden fakülte temsilcisini,  

  



Fakülte Temsilcisi  : ÇOMÜ Öğrenci Konseyi Yönergesine göre seçilerek, ÇOMÜ 

Öğrenci Konseyi’nde ÇOMÜ Tıp Fakültesini temsil eden öğrenciyi  

 

Dönem temsilcisi  

 

: Fakültedeki her bir dönemi temsil eden, o dönem içerisinden 

seçilmiş öğrenciyi  

 

 

Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu Amacı 

Madde 5- Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu(TEÖK)’nun amacı, Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi'nde öğrenim gören mezuniyet öncesi tıp öğrencilerinin, almakta oldukları 

eğitimin planlama, yönetim ve değerlendirme süreçlerine etkin olarak katılımını sağlamak, 

öğrenciler ile tıp fakültesi yönetimi, komisyon ve kurulları arasında kurumsal bir etkileşim 

sağlamak,  böylece tıp eğitiminin paydaşları arasındaki iletişim ve işbirliğini artırarak 

fakültemizdeki tıp eğitiminin sürekli gelişimini desteklemektir. Ayrıca Tıp Fakültesi öğrenci 

kimliğinin oluşumu ve güçlendirilmesi için sosyal/kültürel/eğitsel/bilimsel/sportif faaliyetlere 

ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenerek bu faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi 

süreçlerinde yönetim organları ve öğrenciler arasındaki iletişim ve işbirliğini sağlamaktır.  

 

Yapılanma 

Madde 6-  Kurul, Akademik Takvim Başlangıcı itibariyle ilk iki hafta içersinde yapılacak 

seçim ile belirlenen altı dönem temsilcisi ve yardımcıları ile seçilmiş fakülte öğrenci 

temsilcisi olmak üzere on üç üyeden oluşur. 

 

Madde 7-  Kurul koordinasyonundan Fakülte Öğrenci Temsilcisi sorumludur. 

 

Madde 8- Altıncı maddede tanımlanan üyeler dışında Kurul toplantısında salt çoğunluk 

aranmak koşulu ile uzmanlık ve/veya fikir alışverişi gerektiren konularda yeni üyeler 

(Öğrenci Toplulukları Temsilcileri, Yabancı Öğrenci Temsilcisi vb.) veya danışmanlar davet 

edilebilir. Kurul çalışmalarının devamlılığını sağlamak üzere eski kurul üyeleri de toplantılara 

davet edilebilir. 

 

Madde 9- Bu Kurulda yer alacak üyelerde aşağıdaki şartlar aranır; 

 
a. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kayıtlı öğrencisi olması, 

b. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, 

c. Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç 

işlememiş olması, 

d. Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması. 

 

Kurul Çalışmalarının İşleyişi 

Madde 10- Üyelerin görev süreleri bir üst döneme geçmeleri, yeni eğitim döneminin 

başlaması veya mezun olmaları ile tamamlanır. Toplantılara katılım koşullarını ve tanımlanan 

görevleri yerine getiremeyen üyenin üyelik durumu Kurul toplantısında değerlendirilir ve salt 

çoğunluğun vereceği karar ile sona erdirilir. Üyelikten kendi isteğiyle ayrılmak isteyenler, bu 

isteklerini bir dilekçe ile Dekanlığa bildirir. Dekanlık bu dilekçeyi bir sonraki yönetim kurulu 

gündemine alır ve ilgili dönemde yeniden seçim yapılmasını sağlar. 

 

Madde 11- Kurul, seçimlerden sonraki iki hafta içerisinde yapacağı ilk toplantıda, kendi 

içinde görev dağılımı yapar ve bir yıl boyunca bu görev dağılımına göre çalışır.  

 



Madde 12- Kurul çalışmalarını yürütürken çalışma grupları oluşturur, kendisinin ve bu 

grupların çalışma esaslarını belirler, Dekanlığa sunar. Kurul gerekli gördüğü takdirde geçici 

çalışma grubu oluşturabilir. Yeni oluşturulacak çalışma grubuna kurul içinden bir sorumlu 

atanır.  

 

Madde 13-  Kurul yönergedeki amaçlar içi çalışmalarını yürütmek amacıyla alt çalışma 

grupları kurabilir.  Kurul, kurulan alt grupların çalışma amaç ve hedeflerini belirler, 

Dekanlığa sunar. 

 

 

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KURULU YÖNERGESİ 

 

 

Görev ve Sorumlulukları 

Madde 14- Tıp Eğitimi Öğrenci kurulunun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir: 

 

a) Tıp eğitimi ile ilgili süreçlerde, öğrenciler ile temsil ettiği dönemdeki eğitim kurulları 

arasındaki iletişimi sağlar ve yapılacak toplantılarda ilgili dönemi her alanda temsil eder. 

 

b) Tıp eğitimi ile ilgili öğrenci görüş, öneri ve isteklerini derler, analiz eder ve çözüm 

önerileri ile ilgili kurullarda görüş bildirir ve çözümün paydaşı olur. 

 

c) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, öğrenci toplulukları, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür, 

sosyal sorumluluk ve spor etkinliklerine ilişkin konularda öğrencilerin öneri ve isteklerini 

derler, analiz eder ve çözüm önerileri ile birlikte  görüş bildirir ve çözümün paydaşı olur. 

 

d) Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirir ve 

bu projelere fakülte öğrencilerinin katılımını teşvik eder. 

 

e) Tıp eğitimi ile ilgili bilimsel araştırmalar ve yayınlar hakkında öğrencileri bilgilendirir ve 

ilgili etkinliklerde aktif rol almalarını sağlar. 

 

f) Sağlık, kültür ve spor alanlarında üniversite ve fakültede gerçekleşen etkinlikleri duyurur, 

organize eder ve tıp fakültesi öğrencilerinin bu tip aktivitelere aktif katılımını sağlar. 

 

g) Kurul, bütün çalışmalarında Başkanlığını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dekanının yaptığı Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna karşı sorumludur.  

Her sömestr sonunda iki kez hazırladığı raporları yazılı olarak Mezuniyet Öncesi Eğitimi 

Komisyonuna sunar. 

 

h) Kurul, çalışmaları sırasında Dekanlık, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Dönem 

Koordinatörlükleri, Eğitim Komisyonu, Eğitim Etkinlikleri Kurulları, öğrenci temsilcileri, 

öğrenci toplulukları ve diğer ilgili kişi ve kurullarla işbirliği yapar. 

 

i) Kurul, tıp eğitimi ile ilgili her konuda öğrenci görüşlerini en iyi şekilde yansıtabilmek için 

en geniş öğrenci katılımını sağlamaya çalışır. Yapacağı toplantılara her fakülte 

öğrencisinin gözlemci olarak katılmasına olanak sağlar. 

 

j) Kurul akademik takvimin başlangıcında yapacağı ilk toplantısında Başkan, Başkan 

Yardımcısı ve Sekreterlik görevlerini bir yıl boyunca üstlenecek kişileri belirler. 



 

Madde 15- Üniversite Öğrenci Konseyi'nde Üniversite Tıp Fakültesini temsil etmek üzere 

Üniversite Öğrenci Konseyi Seçim ve Çalışma Esasları Yönergesi'ne göre seçilen Fakülte 

Temsilcisi TEOK Başkanlığı görevini yürütür. 

 
Madde 16- Başkanın görevleri aşağıdadır: 

 
a. Kurul toplantılarının gündemini belirler ve bu toplantılara başkanlık yapar.  

b. Kurul toplantılarında alınan kararların duyurulmasını sağlar ve uygulanmasını izler.  

c. Tıp Fakültesini ulusal ve uluslar arası öğrenci etkinliklerinde temsil eder.  

 

Madde 17- Dönem Temsilcileri seçiminden sonra yapılan ilk TEÖK toplantısında, Kurul üyeleri 

içlerinden bir üyeyi oy çoğunluğuyla TEÖK Başkan Yardımcısı olarak seçerler. 

 

Madde 18- Başkan Yardımcısı Görevleri: 

 

a. TEÖK Başkanının bulunmadığı zamanlarda veya başkanın gerekli gördüğü durumlarda onun 

yerine görev yapar. 

b. Çalışma Gruplarının işleyişini takip eder ve koordinasyonlarını sağlar. 

 

Madde 19-  Dönem Temsilcileri seçiminden sonra yapılan ilk TEÖK toplantısında, Kurul üyeleri 

içlerinden bir üyeyi oy çoğunluğuyla TEÖK Sekreteri  olarak seçerler. 

 

Madde 20- Sekreter Görevleri: 

 

a. Kurul toplantılarının raporlarını hazırlar ve arşiv oluşturur. 

b. Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlar ve arşiv oluşturur. 

c. Eğitim Komisyonuna sunulacak raporları hazırlar. 

 

Madde 21- Dönem temsilcileri, her dönem için, akademik takvim başlangıcı itibarıyla ilk iki hafta 

içerisinde yapılacak seçim ile ilgili dönemi TEÖK’te temsil edecek bir temsilci ve yardımcısından 

oluşur. 

 

Madde 22- Dönem Temsilcisi Görevleri: 

 

a. TEÖK toplantılarına katılarak, dönemindeki öğrencileri temsil eder. 

b. Temsil ettiği dönemde TEÖK çalışmalarını yürütür. 

c. TEÖK’ün aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurur ve uygulamalarını izler.  

d. Temsil ettiği dönemdeki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için TEÖK’e 
iletir.  

e. Kendi dönemindeki öğrencileri, öğrenci etkinliklerinde temsil eder.  

f. Temsil ettiği dönemdeki öğrencilerle, yönetim organları arasında iletişimi geliştirir.  

g. Temsil ettiği dönemdeki öğrenci etkinliklerini koordine eder.  

h. Fakültenin yönetim organlarınca oluşturulan kurullarda görev alır.  

 

Dönem Temsilcisi Seçimleri 

 

Madde 23- Seçim esasları:  



 

a. Temsilciler kayıtlı olduğu dönemi temsil etmek üzere seçilir, görev süreleri bir üst döneme 
geçmeleri, yeni eğitim döneminin başlaması veya mezun olmaları ile tamamlanır. 

b. Seçimlerle ilgili her türlü duyuru ve ilânlarla ilgili konularda Fakülte yönetim organları 

yetkilidir. 

c. Seçimlerle ilgili her türlü itiraz, seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk iş günü içinde ilgili 

dönem koordinatörüne veya yardımcılarına yapılır. Dönem koordinatörü ve yardımcıları 

gerekli incelemeleri yaparak itirazları en geç üç gün içinde karara bağlarlar. 

 

d. Dönem koordinatörü ve yardımcıları yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine 

karar verirse, seçimler karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yenilenir. 

e. Dönem temsilcilerinden herhangi birisinin disiplin soruşturması ( ya da adli bir soruşturma) 

gerektirecek ve ceza alacak bir durumla karşılaşması ya da kendi isteği ile süresinden önce 

görevinden ayrılmak istemesi durumunda yeni bir temsilci seçilir. 

 

Madde 24- Seçim süreci:  

 

a. Dönem temsilciliği seçimleri her dönemin eğitim başlangıcının ilk ayı içerisinde tamamlanır. 

b. Seçim süreci ilgili dönem koordinatörü ve yardımcıları tarafından yürütülür.  

c. Seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı döneme kayıtlı öğrencilerin 

(varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ ının, ikinci turda ise en az %50’sinin 

seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz. 

d. Seçime adaylıklarını ilan eden gönüllü öğrenciler katılır.  

e. Fakülte yönetiminin belirlediği tarihte her dönem kendi temsilcilerini seçmek üzere seçim 
yapar. 

f. Seçim sonucunda en yüksek oyu alan öğrenci o dönemin Dönem temsilcisi, ikinci seviyede oy 

alan öğrenci ise Dönem temsilcisi yardımcısı sıfatıyla TEÖK’e katılmaya hak kazanır.  

g. Seçim sonuçları tüm öğrencilere fakülte web sitesinden duyurulur. 

 

Toplantı ve Karar Alma 

 

Madde 25- Kurul, her ay en az bir toplantı yapar ve toplantı tutanaklarını Dekanlığa sunar. 

Kurul olağan toplantı çağrısı gündemle birlikte Fakülte Öğrenci Temsilcisi tarafından Kurul 

üyelerine en az bir hafta öncesinden elektronik posta ile bildirilir. Gerekli durumlarda 

koordinatör, Kurul üyelerini en az bir gün öncesinden e-posta veya telefon aracılığıyla 

olağanüstü toplantıya çağırabilir. Fakülte Öğrenci Temsilcisi olağanüstü toplantı çağrısını 

kendi inisiyatifiyle ya da en az üç üyenin talebiyle yapar. 

 

Madde 26- Kurul üyeleri, Kurul toplantılarına bizzat katılmak durumundadırlar. Yerlerine 

temsilci gönderemezler. Ancak üyelerin salt çoğunluğunun onayıyla kurul dışından kişiler 

toplantılara davet edilebilir. Özür bildirmeksizin birbiri ardına iki toplantıya katılmayanın 

üyeliği yapılan oylamada oylamaya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile sona erer. Üyeliği 

sona eren sınıf temsilcisi yerine yeniden seçim yapılır, seçilen üye kalan süreyi tamamlar. 

 

Madde 27- Kurul toplantıları üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile yapılır. Eğer salt 

çoğunluk sağlanamaz ise, toplantı bir sonraki haftaya ertelenir, bu toplantıda yeter çoğunluk 

aranmaz. Toplantıya Fakülte Öğrenci Temsilcisi başkanlık eder, Fakülte temsilcisinin 

katılamadığı durumlarda TEOK Başkan Yardımcısı toplantıyı yürütür.  



 
Madde 28- Toplantılarda kararlar oy çoğunluğu ile alınır.  Alınan kararlar bir tutanak ile kayda 

geçirilir. Kararlar üyeler tarafından imzalanır. Toplantılarda alınan kararlar ve tutanaklar ile 

hazırlanacak bütün raporlar fakülte kamuoyuna açıktır.  

 

Madde 29- Toplantılarda alınan kararlar Dekan, Dekan Yardımcıları, Eğitim Komisyonu 

Başkanı, Başkan Yardımcıları veya danışmanlarının katılımı ile en az ayda bir kez yapılan 

toplantılarla Fakülte yönetimine iletilir. 

 
Dönem Temsilcileri Grubuna Oda, Araç ve Gereç Tahsisi 

Madde 30- Dönem Temsilcileri Grubuna, toplantılarını gerçekleştirmek amacıyla Dekanlık tarafından, 

Fakülte içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.  

Yürürlük  

Madde 31- Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 32-  Bu Yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dekanı yürütür. 

 

 

 


