
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM GELİŞTİRME 

KURULU YÖNERGESİ 

 

Amaç 

MADDE 1- Program Geliştirme Kurulu’nun amacı; mezuniyet öncesi tıp eğitimi 

programlarının yapılandırılmasını, geliştirilmesini ve koordine işleyişini sağlamaktır. 

Tıp Fakültesi misyon ve vizyonu doğrultusunda, fakültenin amaç ve hedefleri ile ulusal ve 

uluslararası kriterleri göz önüne alarak mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının 

geliştirilmesini sağlamak, danışmanlık hizmeti sunmak, uygulamak, bu konularda eğitim ve 

araştırma yapmaktır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- Bu Yönerge; Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Program Geliştirme 

Kurulu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Tanımlar  

MADDE3- 

Tıp Fakültesi: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 

Dekan: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını 

Dekan Yardımcısı: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısını  

Kurul: Program Geliştirme Kurulunu 

Öğretim Üyesi: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesini 

Öğrenci: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisini 

ifade eder. 

 

Kurulun Oluşturulması 

MADDE 4 – 

a) Kurulun oluşturulması ve çalışmaları için tüm görevlendirmeler Dekanlık makamı 

tarafından yapılır 

b) Kurulun en az 9 öğretim üyesi ve/veya öğretim görevlisi ile en az iki tıp fakültesi öğrenci 

temsilcisinden oluşur. 

c) Öğrenci üyeler, her öğretim dönemi başında Dönem Temsilcileri Grubu içerisinden Dönem 

Temsilcileri Grubu üyelerince dönem 1-2-3 için iki ve dönem 4-5-6 için iki öğrenci olmak 



üzere dört öğrenci seçilerek önerilir, önerilen bu dört öğrenciden her bir gruptan birer tanesi 

olmak ikisi Dekan tarafından görevlendirilir. 

d) Kurul üyeleri kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. 

e) Kurul gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları da çalışmalara katılmak üzere davet 

edebilir. 

f) Kurul gerektiğinde Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinden oluşan alt komisyonlar oluşturur. Alt 

Komisyonlar, görevlendirildikleri konu üzerindeki çalışmalarını komisyonun belirlediği süre 

içinde tamamlayarak hazırladıkları raporları kurula sunar. 

g) Kurul başkanı, alınan kararları yazılı olarak rapor eder. 

 

Üyelerin Görev Süresi 

MADDE 5-Kurul üyeleri 3 yıl için seçilir. Kurula atama dekanın onayı ile olur. Görev süresi 

biten bir üye yeniden atanabilir. Kurul başkanı ve sekreteri aynı tarihte görevlerinden 

ayrılamazlar. 

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

üyeliği düşer ve yerine aynı yöntemle yenisi seçilir. Kurul üyeliğinin düşmesi dekan onayının 

ilgiliye tebliğiyle yürürlüğe girer.  Öğretim üyesinin kurul üyeliğinden çekilme isteği, kurul 

başkanının bildirimi dekan oluru ile yürürlüğe girer. 

 

Görev ve Sorumluluk 

MADDE 6-Kurul oluşma amaçları ile ilgili çalışmalardan sorumludurlar. Kurulun görev ve 

sorumlulukları şunlardır: 

a. Mezuniyet öncesi program içeriğinin fakülte misyon ve vizyonuna göre belirlenmesi, 

b. Ders, laboratuvarlar, klinik beceri, probleme dayalı öğrenim oturumları vb 

uygulamaların amaç ve hedeflerinin değerlendirilmesi, 

c. Yeni program açma süreçlerine karar verilmesi, 

d. Zorunlu ve diğer derslerin süresinin saplanması, 

e. Eğitimin kalitesinin geliştirilmesi için gereken uygulamaların planlanması ve 

gerçekleştirilmesi için öneri geliştirilmesi, 

f. Her bir eğitim hedefi için dersler,   laboratuvarlar,   konferanslar, serbest çalışma v.b.   

için uygun yöntemlerin önerilmesi, 

g. Mezuniyet öncesi program içeriğinin dönemlere göre planlanması, 

h. Öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesi için uygun yöntemlerin kullanılması 

amacıyla ilgili kurullarla birlikte çalışılması ve öneriler geliştirilmesi, 



i. Program Geliştirme amaçlı eğitim programları düzenlenmesi, 

j. Program Geliştirme amaçlı araştırmalar yapılması ve paylaşılması. 

 

Kurulun Çalışma Biçimi 

MADDE 7-Kurul öğretim yılı süresince her dönem en az iki kez toplanır; gerektiğinde ek 

toplantıda yapılabilir. Kurul her toplantı için toplantı tutanağı tutar ve dekanlığa iletir. Kurul 

her öğretim yılı sonunda gelecek öğretim yılında yapacağı faaliyetler ile ilgili planlarını yapar. 

Yıllık planlarını, öğretim yılı ortasında ve sonunda hazırladıkları yıl içindeki faaliyetlerine 

ilişkin çalışma raporlarını dekanlığa iletir. 

 

Yürürlük 

MADDE 8 -Bu yönerge Rektör onayı ile yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

MADDE 9 - Bu yönerge hükümlerini Dekan yürütür. 

 

 


