
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ 

ARAŞTIRMA EĞİTİMİ KOMİSYONU KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ 

 

Amaç  

Madde 1. 
Bu yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇOMÜTF) Araştırma 

Eğitimi Komisyonun kuruluş ve çalışması ile ilgili konuları düzenler. 

 

Kapsam  

Madde 2. 
Bu yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇOMÜTF) Araştırma 

Eğitimi Komisyonu kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.  

 

Dayanak   

Madde 3. 

Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16 ıncı maddesine 

ve 5/8/2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü ve 15 inci maddelerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

Madde 4. 
ÇOMÜTF: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesini  

Dekan: ÇOMÜTF Dekanını  

Dekanlık: ÇOMÜTF Dekanlığı 

Komisyon: ÇOMÜTF Araştırma Eğitimi Komisyonunu  

UTEAK: Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nu 

UÇEP: Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nı  

ifade eder. 

 

Komisyonun Oluşturulması  

Madde 5.  
Komisyon araştırma eğitiminde bilgi, beceri ve yeterliliğe sahip öğretim üyelerinden ve 1 

ÇOMÜTF öğrencisi olmak üzere en az 5 (beş) üyeden oluşur.  Komisyon üyeleri 2 (iki) yıl 

için Dekan tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten bir üye yeniden atanabilir.  Bir 

takvim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin 

üyeliği düşer ve yerine aynı yöntemle yenisi seçilir. Komisyon üyeliğinin düşmesi komisyon 

başkanının önerisi, Dekan onayının ilgiliye tebliğiyle yürürlüğe girer.  

 

Komisyonun amacı 

Madde 6. 

Komisyonu’nun amacı;  

a) ÇOMÜTF öğrencilerinin bilimsel yöntem hakkında bilgi sahibi olmaları için faaliyetleri 

planlamak, Dekanlığa önermek, gerçekleştirilmesinde katkı sunmak, 

b) ÇOMÜTF öğrencilerini mezuniyet sonrası araştırmaya yönlendirmek, mezuniyet sonrası 

kariyer gelişimlerini etkileyecek ilgi, bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetleri planlamak, 

Dekanlığa önermek, gerçekleştirilmesinde katkı sunmak, 

c) ÇOMÜTF öğrencilerinin araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek için bilim, bilimsel 

yöntem, bilimsel araştırma teknikleri (Tanımlayıcı araştırma tekniği; analitik araştırma 



teknikleri:vaka-kontrol, kesitsel, kohort tipteki araştırmalar; deneysel veya girişimsel 

müdahale araştırmaları konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek için faaliyetleri 

planlamak, Dekanlığa önermek, gerçekleştirilmesinde katkı sunmak, 

d) Araştırma projesi geliştirme, literatür tarama, bilimsel makale yazma, araştırma ve yazım 

kuralları etiği (Araştırma-Yayım-Yazar etiği), kanıta dayalı tıp becerilerini 

geliştirebilmelerine yardımcı olmak için faaliyetleri planlamak, Dekanlığa önermek, 

gerçekleştirilmesinde katkı sunmak, 

e) ÇOMÜTF mezuniyet öncesi eğitim programında yer alan araştırma eğitimi ile ilgili 

derslerin işleyişi ile ve konuyla ilgili toplantılar, kurslar, çalıştaylar vb düzenlemek için 

öneriler oluşturmaktır. 

 

Komisyonun Çalışma Esasları  

Madde 7.  

a) Komisyon, üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör seçer.  

b) Komisyon, gerektiğinde alt komisyonlar oluşturabilir. Alt komisyon oluşturmak ve 

çalışmaları için tüm görevlendirmeler Komisyon Başkanı önerisiyle Dekan tarafından yapılır. 

Komisyon ve alt komisyonlar, görevlendirildikleri konu üzerindeki çalışmalarını 30 gün 

içinde tamamlayarak, ilgili birimde görüşülmek üzere komisyon başkanlığına sunarlar.  

 

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları 

Madde 8.  

Komisyonun görev ve sorumlulukları şunlardır;  

1. ÇOMÜTF mezuniyet öncesi eğitim programlarının amaç ve öğrenim hedefleri 

doğrultusunda tüm anabilim dalları başkanlıklarına aşağıdaki araştırma eğitimi faaliyetleri ile 

ilgili önerilerde bulunmak, 

a) Makale Saatlerinin yapılacağı yer ve zamanın önceden tüm öğrencilere duyurulmasını 

sağlamak. 

b) Her yıl ÇOMÜTF Eğitim programı hazırlanırken yeterli serbest çalışma zamanları için 

Eğitim Komisyonu ile işbirliği yaparak anabilim dallarının belirleyecekleri Makale 

Saatleri ile eşgüdümü sağlamak.  

c) Araştırma eğitimi ile ilgili derslerde ya da programlarda görev alacak öğretim 

üyelerinin kullanacağı proje yazma-makale yazma bilgi ve becerilerini geliştirebilen 

kılavuzlar oluşturmak.  

2. Araştırma eğitimi programı uygulama sürecine öğretim üyelerinin görüş ve önerilerinin 

alınması ile aktif katılımlarını sağlamak. 

3. Standart-temel bir araştırma eğitimi programı geliştirebilmek için UÇEP ve UTEAK 

hedefleri ve temel standartlarını incelenmek ve takip etmek. 

4. Araştırma eğitimi ile ilgili aktivitelere farklı dönemlerden öğrencilerin katılımını ve lisans-

lisans üstü öğrencilere yönelik bu eğitimin formasyonunun düzenlenmesini sağlamak. 

5. Öğrenci kongresi, sempozyumu, araştırma günleri vb. etkinliklerin planlanması ve 

organizasyonunda düzenleyicilere yardımcı olmak. Komisyonda yer alan öğrenci temsilcisi 

aracılığı ile gönüllü öğrencilerden oluşan araştırma eğitimi öğrenci kulübü kurulmasını teşvik 

etmek, bu kulübün faaliyetlerine yardımcı olmak. 

6. Araştırma eğitimi ile ilgili yapılacak tüm uygulamaların geri bildirimini almak amacıyla 

öğretim üyelerine ve öğrencilere anketler uygulamak, sonuçlarını değerlendirerek rapor 

halinde Dekanlığa sunmak. 

7. Araştırma eğitimi ile ilgili açılan dersleri, makale saatlerini, yapılacak faaliyetleri fakülte 

web sayfasında duyurularını hazırlamak, öğrencilere fakülte bünyesinde duyurulmasını 



sağlamak, elde edilen tüm doküman ve verileri uygun şekilde saklamak ve düzenli olarak 

sonuçların yayımlanarak tüm fakülte ile paylaşımını sağlamak.  

 

Komisyonun Çalışma Biçimi  

Madde 9.  

1. Komisyon eğitim-öğretim yılı süresince her yarıyıl en az üç kez toplanır. Gerektiğinde ek 

toplantılar da yapabilir.  

2. Komisyon her toplantı için toplantı tutanağı tutar ve Dekanlığa iletir.  

3. Komisyon her eğitim-öğretim yılı sonunda gelecek eğitim-öğretim yılında yapacağı 

faaliyetler ile ilgili planlarını yapar. Yıllık planlarını ve eğitim-öğretim yılı ortasında ve 

sonunda hazırladıkları yıl içindeki faaliyetlerine ilişkin çalışma raporlarını Fakülte Yönetim 

Kurulu’nda görüşülmek üzere Dekanlığa iletir.  

 

Yürürlük  

Madde 10. 
Bu yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun kabulünden sonra yürürlüğe 

girer.   

 

Yürütme  

Madde 11. 
Bu yönerge hükümleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından 

yürütülür.   

 


