ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULUŞ VE ÇALIŞMA
YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1 — Bu yönergenin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
Program Değerlendirme Komisyonunun yapısını ve görevlerini tanımlamaktır.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönerge; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Program
Değerlendirme Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, sorumluluk 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 12,13 ve 15 inci maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu yönergede geçen tanımlar:
ÇOMÜ: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini
Tıp Fakültesi, TF: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesini
Dekan: ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanını
Dekan Yardımcısı: ÇOMÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu Dekan
Yardımcısını
Eğitim Komisyonu: ÇOMÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunu
Komisyon: ÇOMÜ Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Komisyonunu
Öğretim Üyesi: ÇOMÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesini
Öğrenci: ÇOMÜ Tıp Fakültesi öğrencisini
Eğitim Yılı: İlgili yıldaki akademik takvimde dönem 1(bir) eğitime başlangıç tarihini ifade eder.
Komisyonun Amacı
Madde 5 — ÇOMÜ TF Program Değerlendirme Komisyonunun amacı; Fakültedeki mezuniyet
öncesi tıp eğitim programıyla ilgili program değerlendirme çalışmalarını izlemek, program
değerlendirme araçları geliştirmek, bu araçların uygulama yöntemlerine ve zamanlarına
karar vermek, program değerlendirme çalışmalarını yürütmek, sonuçları değerlendirmek ve
analiz etmek, rapor hazırlamak, öneriler sunmak, program değerlendirme çalışmalarının
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi ulusal standartlarına ve diğer dış değerlendirme işlemlerine
uygun yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere Eğitim Komisyonu ile eşgüdüm
içerisinde çalışmaktır.
Komisyonun Görevleri
Madde 6 – Komisyonun görevleri:

a) Tıp Fakültesi için program değerlendirme sistemi belirlemek ve önermek
b) Tıp Fakültesinde yürütülmekte olan program değerlendirme etkinliklerini gözden geçirip
geliştirme önerileri oluşturmak
c) Tıp Fakültesi program değerlendirme sistemi için araçlar geliştirmek
ç) Tıp Fakültesi program değerlendirme sistemi etkinliklerinin uygulama şekli, yeri, zaman
aralığı için kurallar belirlemek
d) Tıp Fakültesinde program değerlendirme kapsamındaki çalışmaları derlemek geçerlilik ve
uygunluk raporları hazırlamak, sistematik olarak devam ettirmek
e) Program değerlendirme uygulamalarından elde edilen sonuçları derlemek, analiz etmek,
raporlamak, dekanlığa iletmek
f) Tıp Fakültesinin program değerlendirme sisteminin ulusal tıp eğitimi akreditasyon
standartlarına göre durumunu irdeleyip rapor hazırlamak, eksiklerin tamamlanması için
öneriler geliştirmek, yapılacak değişiklikleri akreditasyon standartları açısından izleyip
değerlendirmek ve raporlamak
Komisyonun Üyelerinin Seçimi ve Görevlendirilmeleri
Madde 7 —
a) Komisyon üyeleri Dekanlık tarafından görevlendirilir.
b) Komisyon, Dekan yardımcısı ve konu hakkında ilgi ve yetkinlikleri göz önünde
bulundurularak, Fakülte akademik yapısını ve mezuniyet öncesi tıp eğitim programının
aşamalarını yansıtacak çeşitlilikte seçilen 5 öğretim üyesine ek olarak Tıp Eğitimi Anabilim
Dalından 1 öğretim üyesi, Eğitim Komisyonunu temsilen 1 öğretim üyesi ile en az iki tıp
fakültesi öğrencisinden oluşur.
c) Öğrenci üyeler, her eğitim öğretim dönemi başında gönüllü öğrenciler içinden, dönem I-IIIII için bir ve dönem IV-V-VI için bir öğrenci olmak üzere Dekanlık tarafından seçilerek
görevlendirilir.
Üyelerin Görev Süresi
Madde 8 a) Komisyon üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Eğitim yılı başında görevlendirmeler yapılır.
Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.
b) Bir eğitim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği
düşer. Üyeliği düşen komisyon üyeleri hakkında Dekanlık tarafından gerekli işlemler
yürütülür ve yerine yeni görevlendirme yapılabilir. Eğitim yılı içinde yapılan
görevlendirmelerde görev süresi ilgili eğitim yılı sonuna kadardır.
c) Öğretim üyesinin komisyon üyeliğinden çekilme isteği, Komisyon Başkanının Dekanlığa
bildirimi ve onayı ile yürürlüğe girer.
Komisyonun Oluşması ve Toplanma Esasları
Madde 9 —
a) Komisyon üyelerinin görevlendirilmelerini takiben en kıdemli üyenin daveti ile ilk toplantı
yapılır. Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter
seçer.
b)Komisyon her akademik dönemin başında ve sonunda birer kez ve akademik dönem
boyunca da 1 (bir) aydan daha aralıklı olmayacak şekilde toplanır. Komisyon Dekan, Eğitim
Komisyonu, Başkan ve üyelerin talebi ile ek toplantı yapabilir
c) Komisyon başkanı her toplantı için gündem belirler, toplantı yeri ve zamanını üyelere
bildirir. Her toplantı içeriği toplantı tutanağına işlenir.

d) Komisyon gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları toplantı ya da çalışmalara katılmak
üzere davet edebilir.
e) Komisyon gerektiğinde alt komisyonlar ve çalışma grupları oluşturur. Alt komisyonlar ve
çalışma grupları, görevlendirildikleri konu üzerindeki çalışmalarını komisyonun belirlediği
süre içinde tamamlayarak hazırladıkları raporları komisyona sunar.
f) Komisyon başkanı, toplantı tutanağını, alınan kararları ve çalışma sonuçlarını Eğitim
Komisyonuna yazılı olarak rapor eder.
Komisyonun Çalışma Esasları
Madde 10a) Komisyon toplanabilmesi ve karar alabilmesi için üye tam sayısına göre salt çoğunluğun
toplantı saatinde hazır olması gerekir.
b) Her eğitim dönemi başında yapılan ilk toplantılarda çalışma planı, iş bölümü ve çalışma
takvimi hazırlanır. Eğitim dönemi sonunda yapılan toplantılarda, dönem boyunca yürütülen
program değerlendirme çalışmaları ve sonuçları hakkında rapor hazırlanır.
c) Komisyon gündemle toplanır, her toplantı için toplantı tutanağı tutar ve Eğitim
Komisyonuna iletir.
d) Her eğitim yılı sonunda gelecek eğitim yılı için program değerlendirme faaliyetleri ile ilgili
planları yapar.
e) Yıllık planlarını, eğitim yılındaki çalışma raporlarını Dekanlığa iletilmek üzere Eğitim
Komisyonuna sunar.
Yürürlük
Madde 11 – Bu yönerge ÇOMÜ Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 – Bu yönerge hükümlerini ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

