




 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

SEÇMELİ DERS KOORDİNATÖRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 
MADDE 1 — (1) Bu Yönerge’nin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 

bünyesinde faaliyet gösterecek olan Seçmeli Ders Koordinatörlüğünün yapısını, görev ve 

sorumluluklarını düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 — (1) Bu Yönerge; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesindeki 

Seçmeli Ders Koordinatörlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin 

hükümleri kapsar. 

Dayanak  
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

16’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 
MADDE 4 — (1) Bu Yönerge’de geçen tanımlar: 

a) ÇOMÜ: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini, 

b) Dekan: ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı’nı, 

c) Dekan Yardımcısı: Tıp Fakültesi Mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu Dekan 

Yardımcısı’nı, 

ç) Eğitim Komisyonu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim 

Komisyonunu 

d) Koordinatörlük: Seçmeli Ders Koordinatörlüğünü, 

e) Öğrenci: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisini,  

f ) Öğretim Üyesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesini, 

g) Tıp Fakültesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Esasları, Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 

Seçmeli Ders Koordinatörlüğünün oluşturulması ve çalışma esasları 
MADDE 5 — (1) Koordinatörlüğün oluşturulması ve çalışma esasları aşağıdaki gibidir. 

a) Koordinatörlük, biri dekan yardımcısı ve biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

olmak üzere eğitimle ilgili, yedi (7) öğretim üyesinden oluşur.  

b) Koordinatörlük üyelerinin atama ve görevlendirmeleri Dekan tarafından yapılır. 

Koordinatörlük üyeleri, üyeler arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.  

c) Koordinatörlük, gerektiğinde konu ile ilgili öğretim üyelerini ve öğrenci temsilcisini 

çalışmalara katılmak üzere davet edebilir.  

ç) Koordinatörlük, gerektiğinde alt çalışma grupları oluşturabilir. Alt çalışma gruplarının 

oluşturulması ve çalışmaları için tüm görevlendirmeler Koordinatörlük Başkanı’nın önerisiyle Dekan 

tarafından yapılır.  

d) Koordinatörlüğün toplanabilmesi ve karar alabilmesi için üye tam sayısına göre salt 

çoğunluğun yarısının toplantı yerinde ve saatinde hazır olması gerekir. Toplantı sayısının yarısının bir 

fazlası karar almak için yeterlidir. 

e) Koordinatörlük, daha önce belirlenmiş gündemle toplanır, her toplantı için toplantı tutanağı 

tutulur ve Dekanlığa iletilir. 

 

 



Koordinatörlük üyelerinin görev süresi 
MADDE 6 — (1) Koordinatörlük üyeleri iki (2) yıl için atanır. Koordinatörlüğe yeni 

görevlendirme, Koordinatörlük Başkanı’nın önerisi ile Dekan tarafından yapılır.  

(2) Görev süresi biten üye yeniden atanabilir.  

(3) Bir takvim yılı içinde, mazeretsiz olarak üst üste üç (3) toplantıya ya da toplamda beş (5) 

toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Koordinatörlük üyeliğinin düşmesi Koordinatörlük 

Başkanı’nın önerisi, Dekan onayının ilgiliye tebliği ile yürürlüğe girer. 

(4) Öğretim üyesinin Koordinatörlük üyeliğinden çekilme isteği, Koordinatörlük Başkanı’nın 

Dekanlığa bildirimi ve onayı ile yürürlüğe girer. 

 

Görev, yetki ve sorumluluklar 
MADDE 7 – (1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Seçmeli Ders 

Koordinatörlüğünün görev ve sorumlulukları;  

a) Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin amaç ve hedeflerine, ulusal ve kurumsal çekirdek 

müfredata uygun olarak; 1’inci, 2’nci ve 3’üncü dönem öğrencileri için ÇOMÜ’nün farklı fakülte ve 

yüksekokullarından seçmeli ders tekliflerini alır, değerlendirir ve uygun görülenleri Eğitim 

Komisyonuna sunar. Bu seçmeli dersler için asgari ve azami öğrenci sayılarını, öğrencilerin tercih 

yapma esaslarını belirler ve Eğitim Komisyonuna sunar. 

b) Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin amaç ve hedeflerine, ulusal ve kurumsal çekirdek 

müfredata uygun olarak; 4’üncü, 5’inci ve 6’ıncı dönem seçmeli staj için Tıp Fakültesi Temel, Dahili 

ve Cerrahi Tıp Bilimleri’ne bağlı anabilim dallarından azami ve asgari öğrenci sayıları ile teklifleri alır 

ve Tıp Fakülte Eğitim Komisyonuna sunar.  

c) Gereğinde öğrencilere ve eğiticilere yönelik seçmeli ders ve/veya stajlardan beklentiler 

konusunda bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları düzenler. 

ç) Seçmeli ders programlarının işleyişi ve geliştirilmesi için plan ve politikaların oluşturulması 

için çalışmalar ve görüşmeler yapar. 

d) Dönem sonunda eğitimin yürütülmesi, değerlendirilmesi, sorun ve önerileri içeren rapor 

hazırlar, Dekanlığa gönderir ve gereğinde Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonuna sunar.  

e) Yılda en az iki (2) kez, koordinatörlük üyelerinin katılımı ile toplanarak, aldığı kararları 

yazılı olarak Dekanlığa sunar. 

 

Seçmeli ders koordinatörlük başkanının görev ve sorumlulukları 

MADDE 8 – (1) Seçmeli Ders Koordinatörlük Başkanı’nın Görev ve Sorumlulukları; 

a) Dekanlık veya Koordinatörlük üyelerinin talepleri ile gündemli olarak Koordinatörlüğün 

toplanmasını sağlar. 

b) Her yarıyıl içinde en az bir kez Koordinatörlüğün toplanmasını sağlar. 

c) Koordinatörlük Başkanı toplantıda alınan kararları ve bu kapsamda yapılan çalışmaları bir 

rapor halinde Eğitim Komisyonuna sunar.  

ç) Koordinatörlük Başkan Yardımcısı, Koordinatörlük Başkanı’nın izinli ya da mazeretli 

olduğu zamanlarda Koordinatörlük Başkanı’nın tüm görev ve sorumluluklarını üstlenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

  

Yürürlük  
MADDE 9 – (1) Bu Yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunda kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge hükümleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dekanı yürütür. 

 




