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YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULU YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme ve 

Değerlendirme Kurulunun yapısı, görevleri ve işleyiş esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam  

Madde 2- (1) Bu yönerge; Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Ölçme ve 

Değerlendirme 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: Ölçme ve Değerlendirme Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Görev ve Sorumluluk, Çalışma Biçimi 

Kurulun Oluşturulması ve Çalışma Esasları 

Madde 5- (1) Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Kurulu, en 

az beş öğretim üyesi (tercihen Biyoistatistik Anabilim Dalı öğretim üyesi doğal üye olmak 

üzere) ve/veya öğretim görevlisi ve en az bir öğrenci temsilcisinden oluşur. Kurul 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 
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başka uzmanları, Dönem Koordinatörlerini ve Yardımcılarını 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 Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Kurulunun 

görev ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Mezuniyet öncesi eğitimde objektif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek ve 

ilgili kurullara önermek, 

b) Mezuniyet öncesi eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve eğitici geri 

bildirimlerini almak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kurullarla paylaşmak, 

c) Mezuniyet sonrası eğitimin ölçme değerlendirmesine danışmanlık vermek ve gerektiğinde 

mezuniyet sonrası ölçme ve değerlendirmeyi uygulamak, 

d) Sürekli Tıp Eğitimi programlarının ölçme ve değerlendirmesine yönelik danışmanlık 

vermek ve geri bildirim almak, 

e) Öğretim üyelerine verilecek eğitici eğitimi kurslarını düzenlemek ve geri bildirimlerini 

almak, 

f) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili elde edilen verileri değerlendirmek ve rapor haline 

getirerek Dekanlığa sunmak, 

g) Eğitim programlarının Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimi amaç ve öğrenim 

hedeflerine uygunluğunu ölçmek ve değerlendirmek, sonuçları Koordinatörler Kuruluna 

iletmek, 

h) Tıpta eğitici eğitimi ile ölçme ve değerlendirme konularında kongre, seminer, eğitim 

toplantısı, sempozyum, çalıştay düzenlemek ve bu amaçla ilgili derneklerle işbirliği 

yapmaktır. 

Çalışma Biçimi 

Madde 8- (1) Ölçme ve Değerlendirme Kurulu; her yarıyıl en az bir kez olmak üzere, 

Başkanın daveti üzerine toplanarak, gündemindeki konuları görüşür ve alınan kararları 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


