
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURULU 

KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI 

YÖNERGESİ 

BİRİNCİ KISIM  

Amaç, Kapsam ve Tanımlar  

Amaç  

Madde 1 — Ölçme Değerlendirme Kurulunun amacı; mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli 
tıp eğitimi programlarının ölçme ve değerlendirmelerine ilişkin genel ilkeleri belirlemek, bu 
programlara yönelik danışmanlık kapsamında ölçme değerlendirmede güncel yöntem ve araçların 
kullanılmasını teşvik etmek ve bu konularda eğitim ve araştırma yapmaktır. 
 

Kapsam  

Madde 2 — Bu Yönerge; Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Ölçme Değerlendirme 
Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Tanımlar  

Madde 3 —  

Dekan: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, 

Dekan Yardımcısı: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısını, 

PGK: Program Geliştirme Kurulu’nu 

ÖDK: Ölçme Değerlendirme Kurulunu, 

Başkan: ÖDK Başkanını, 

ÖDK-Ö: ODK Klinik Öncesi Dönem Alt Komisyonunu, 

ÖDK-K: Klinik Dönem Alt Komisyonunu, 

TEAD: Tıp Eğitimi Anabilim Dalını 

Dönem Temsilcisi: Dönemlerin koordinasyon kurullarında bulunan öğretim üyelerinden ÖDK’da 
dönemleri temsilen yer alan üyeleri, 

Öğrenci Temsilcisi: ÖDK’da Tıp Eğitimi Öğrenci Çalışma Grubunu temsilen bulunan öğrenciyi 

ifade eder. 

 

 

 



İKİNCİ KISIM  

Kurulun Oluşturulması  

Madde 4 — ÖDK’nun oluşturulması ve çalışmaları için tüm görevlendirilmeler Dekan Yardımcısının 
önerisiyle Dekan tarafından yapılır. 

ÖDK, her dönemin dönem temsilcileri, Başkoordinatörlük temsilcisi, en az bir tam zamanlı TEAD 
öğretim üyesi, Dekanlık tarafından uygun görülen diğer öğretim üyeleri ve en az bir öğrenci 
temsilcisinden oluşur. 

ÖDK ilgili dönemin ilk toplantısında kendi üyeleri içinden Başkanı, ÖDK-Ö ve ÖDK-K’dan sorumlu 
Başkan Yardımcılarını seçer.  

Üyelerin Görev Süresi  

Madde 5 —  Kurul üyeleri bir (1) yıl için seçilir. Kurula atama Dekan Yardımcısının önerisi ve Dekanın 
onayı ile olur. 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. Kurul üyeliğinin düşmesi başkanın önerisi, Dekan 
Onayının ilgiliye tebliğiyle yürürlüğe girer. Öğretim üyesinin kurul üyeliğinden çekilme isteği, Başkanın 
bildirmesi ve Dekan oluru ile yürürlüğe girer. 

Görev ve Sorumluluk  

Madde 6 —  Kurul oluşma amaçları ile ilgili çalışmalardan sorumludurlar. Kurulun görev ve 
sorumlulukları şunlardır:  

1. Mezuniyet öncesi / Mezuniyet Sonrası eğitimin ölçme değerlendirme düzey ve kriterlerini 
belirlemek  

2. Mezuniyet öncesi / Mezuniyet Sonrası eğitimde sürdürülmekte olan ölçme değerlendirme 
etkinliklerini değerlendirmek 

3.  Mezuniyet öncesi /Mezuniyet sonrası eğitimin ölçme değerlendirmesine ilişkin ilgili kurul, 
komisyon, anabilim dalı ve öğretim üyelerine danışmanlık vermek ve bu kapsamda ölçme 
değerlendirmede güncel yöntem ve araçların tanınmasını sağlamak, kullanılmasını teşvik etmek 

4. Ölçme değerlendirme ile ilgili öğretim üyelerine yönelik bilgilendirme eğitimleri düzenlemek  

5. Ölçme değerlendirme ile ilgili araştırma yapmak ve raporlamak  

6. Ölçme değerlendirme ile ilgili araştırmaları yayımlamak  

ÖDK görev ve sorumluluklarını yerine getirirken TEAD ve gerekirse diğer anabilim dalları ile işbirliği 
halinde çalışır. 

 

 

 

 

 



Kurulun Çalışma Biçimi  

Madde 7 — ÖDK eğitim-öğretim yılı süresince en az iki ayda bir kez toplanır; gerektiğinde ek 
toplantılarda yapılabilir. Kurul her toplantı için toplantı tutanağı tutar ve başta PGK olmak üzere tüm 
ilgili kurullara iletilmek üzere dekanlığa sunar. 

ÖDK-Ö ve ÖDK-K kendi içinde toplantılar yapıp kararlarını ÖDK’ya sunar. 

Kurul 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 Dekanlığa sunar. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM  

Yürürlük ve Yürütme  

Yürürlük  

Madde 8 – Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

Madde 9 – Bu yönerge hükümlerini Dekan yürütür. 


