YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA EĞİTİMİ KURULU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Tıp Fakültesi öğrencilerinin tıpta araştırma tip ve
stratejilerini, tıbbi makale çeşitlerini, bunların yazım ve yayım usullerini tanımalarını
sağlamak, makale okuma ve anlama gücünü geliştirmek, bilimsel düşünme ile analiz, sentez
gibi daha üst becerileri geliştirebilmelerine yardımcı olmak, araştırmanın öneminin farkına
varmalarını ve araştırmaya heveslenmelerini sağlamak hedefiyle tıp fakültesi mezuniyet
öncesi eğitim programında yer alan Araştırma Eğitimi Derslerinin işleyişini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge; Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Araştırma Eğitimi
Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönerge, 04.11.1988 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16.
maddesine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;
YİÜTF: Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesini,
Dekan: Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
Kurul: Araştırma Eğitimi Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Sorumluluk, Çalışma Biçimi
Kurulun Oluşturulması
Madde 5- (1) Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Eğitimi Kurulu,
Dekanlığın teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kurulur. Kurul, en az beş öğretim
üyesi ve/veya öğretim görevlisi ve en az bir tıp fakültesi öğrenci temsilcisinden oluşur. Kurul
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Başkanı ile üyelerinin atama ve görevlendirilmeleri, Dekan tarafından yapılır. Kurul, kendi
üyeleri arasından bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçer. Kurul, gerektiğinde konu ile
ilgili başka uzmanları da çalışmalara katılmak üzere davet edebilir. Kurul, gerektiğinde alt
kurullar oluşturabilir. Alt Kurul oluşturulması ve çalışmaları için tüm görevlendirilmeler,
Kurul Başkanının önerisi ile Dekan tarafından yapılır.
Görev Süreleri
Madde 6- (1) Kurul üyeleri; öğrenci temsilcileri hariç, 3 (üç) yıl için atanır. Kurula yeni
atama, Kurul Başkanının önerisi ile Dekan tarafından yapılır. Görev süresi biten üye yeniden
atanabilir. Üyelerinden herhangi biri; iki toplantıya mazeretsiz katılmamış ise, görevinden
istifa etmiş sayılır. Bu görev için Dekan tarafından yeni atama yapılır.
Görev ve Sorumluluk
Madde 7- (1) Yüksek İhtisas Üniversitesi Araştırma Eğitimi Kurulunun görev ve
sorumlulukları şunlardır;
a)

Araştırma Eğitiminin geliştirilmesi kapsamında tıp fakültesi mezuniyet öncesi eğitim
programı içinde yeni ders içerikleri belirlemek ve programlarını oluşturarak Dekanlığa
önermek,

b)

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programlarının amaç
ve öğrenim hedefleri doğrultusunda Makale Saati dersinin içeriği ve işleniş biçimi
konusunda önerilerde bulunmak,

c)

Her yıl Tıp Fakültesinin Eğitim-Öğretim Programı hazırlanırken Makale Saati dersinin
hangi ders kurulları içerisine yerleştirileceğini belirlemek,

d)

Makale Saati dersinin içine yerleştirileceği ders kurulları ile konu bütünlüğü oluşturacak
şekilde makale seçmek,

e)

Makale Saati dersinde görev alacak öğretim üyelerinin kullanacağı kılavuzlar
oluşturmak,

f)

Eğitim-Öğretim yılı başlangıcında Makale Saati dersi hakkında öğretim üyelerini
bilgilendirmek ve öğretim üyelerinden bu dersi verecek bir havuz oluşturmak,

g)

Makale Saati dersini verecek öğretim üyelerine dersler başlamadan önce dersin içeriği
ve işlenişi ile ilgili bilgi vermek, pratik uygulamalar ile ders öncesi deneyimlerini
artırmak,

h)

Derslerin işleneceği sınıfların fiziksel ortamlarının uygun şekilde hazır olmasını
sağlamak ve meydana gelebilecek aksaklıklara müdahale etmek,
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ı)

Öğrenci kongresi, sempozyumu, araştırma günleri, v.b. etkinliklerin planlanması ve
organizasyonunu yapmak,

j)

Dersler ile ilgili öğretim üyesi ve öğrenci anketlerinin düzgün şekilde uygulanmasını
sağlamak, Biyoistatistik Anabilim Dalı ve Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu ile iş
birliği içinde çalışarak bu anketlerin değerlendirilmesini sağlamak,

k)

Geri bildirimler neticesinde öğretim üyelerine verilecek olan eğitimleri, ders içeriklerini
ve seçilecek makaleleri her yıl yeniden şekillendirmek,

l)

Açılan dersler bünyesinde elde edilen tüm doküman ve verileri uygun şekilde saklamak
ve belirli aralıklar ile bu sonuçların yayımlanarak tüm fakülte ile paylaşımını sağlamak,

Çalışma Biçimi
Madde 8- (1) Araştırma Eğitimi Kurulu; her yarıyıl en az bir kez olmak üzere, Başkanın
daveti üzerine toplanarak, gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık
makamına sunar. Kurulun toplanabilmesi için salt çoğunluğun sağlanmış olması yeterlidir.
Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada; çekimser oy kullanılamaz, eşitlik
sağlanması durumunda Başkanın oyu iki oy sayılır. Kurula çağrılan kişiler varsa görüşlerini
sunabilir, ancak oylamaya katılamazlar. Kurul, her toplantı için toplantı tutanağı tutar ve
Dekanlık makamına sunar. Kurul üyelerinden herhangi biri; iki toplantıya mazeretsiz
katılmamış ise, görevinden istifa etmiş sayılır. Bu görev için Dekan tarafından yeni atama
yapılır.
Kurul Sekreteri
Madde 9- (1) Kurul Sekreteri toplantı raporlarını tutar. Kurul sonunda alınan kararların resmi
yazışmaları, Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri tarafından yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 10- (1) Bu yönerge, Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11- (1) Bu yönerge hükümleri, Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
tarafından yürütülür.
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