
       BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ  

PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULUŞ VE ÇALIŞMA 

YÖNERGESİ  

   

Amaç  

MADDE 1- Bu Yönerge, ezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Program 

Değerlendirme Komisyonunun görev ve sorumlulukların düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 2-  Bu yönergede geçen;  

Dekan: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, 

Komisyon (PDK): Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Program 

Değerlendirme Komisyonunu,  

Öğrenci: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisini, 

Tıp Fakültesi: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesini,  

ifade eder.  

Komisyonun Tanımı ve Oluşumu 

MADDE 3- Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Komisyonu, Bezmialem Vakıf 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim programının hedeflerini Fakültenin vizyon ve misyonuna 

uygun şekilde belirleyerek, hedeflenen programın değerlendirilmesine yönelik çalışmaları 

planlayan,  uygulanacak program değerlendirme modeline karar veren, programın işleyişinin 

etkinliğini ve program çıktılarının hedeflere uygunluğunu sistematik bir şekilde değerlendiren,  

gerektiğinde program değerlendirme ve ölçme modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları 

yürüten ve program çıktılarını rapor eden komisyondur.  

Program Değerlendirme Komisyonu (PDK) Dekan ve Dekan Yardımcılarına bağlı olarak 

çalışır. Komisyonun üyeleri:     

a. Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD öğretim elemanlarından en az bir temsilci 

b. Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinasyon Kurulu Başkanı 

c. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Komisyonu Başkanı 

d. Temel Bilimler Temsilcisi/Temsilcileri   

e. Cerrahi Bilimler Temsilcisi/Temsilcileri   

f. Dahili Bilimler Temsilcisi/Temsilcileri 

g. Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu Başkanı 

h. Dekanlıkça belirlenen bir İdari Personel (Raportör) 

MADDE 4- Komisyon, Dekanın görevlendirdiği Dekan yardımcısının Başkanlığında, 

yukarıda belirtilen üyeleri içerecek şekilde en az 7 üye ve bir raportörden oluşur.  

a. Komisyondaki temel, dahili ve cerrahi bölümlerinin temsilci öğretim üye/üyeleri 

Fakülte Dekanı tarafından belirlenir.  Görev süresi biten komisyon üyesi yeniden 

atanabilir.    

b. Komisyonda görev alan öğretim üyeleri ile idari personel temsilcilerinin görev 

süresi iki yıl; öğrenci temsilcilerinin görev süresi bir yıldır. 

c. Komisyon Başkanı; komisyonun işleyişini, gündemin oluşturulmasını ve 

yürütülmesini sağlar ve Dekana karşı sorumludur. 

d. Komisyon yılda en az dört kez olmak üzere, ihtiyaç duyulduğunda olağanüstü 

gündem ile Başkan’ın belirleyeceği günlerde toplanır.  

e. Komisyon, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Komisyonu ve Mezuniyet Öncesi 

Eğitim Koordinasyon Kurulu ile işbirliği içerisinde çalışır. 

f. Komisyon çalışmalarına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin yerine 

yeni bir üye atanır. 



g. Toplantı kararları oy çokluğu ile alınır, eşitlik durumunda başkanın oyu göz 

önüne alınarak karar verilir.   

h. Raportör, komisyon kararları ile ilgili bütün kayıtların tutulması, arşivlenmesi 

ve raporlanmasından sorumludur. 

  Komisyonun Görevleri  

MADDE 5 –  Komisyonun görev ve sorumlulukları şunlardır:  

a. Program hedeflerin belirlenmesine temel olacak verilerin toplanması,   

b. Ekte sunulan ölçme araçları ile ilgili materyalleri hazırlamak ve prosedürleri 

uygulaması, 

c. Yıllık program değerlendirme takviminin oluşturulması, 

d. Programın belirlenen takvime göre işleyişinin sağlanması, 

e. Program uygulanırken planlanan ve gerçekleştirilen etkinlikler arasındaki uyumun 

değerlendirilmesi, 

f. Programın etkinliği ve elde edilen kazanımların değerlendirilerek süreç ile ilgili 

kararların alınması,  

g. Program değerlendirme sonuçlarının yıllık rapor haline getirilerek eğitim yılı sonunda 

Dekanlık Makamına sözlü ve yazılı olarak sunulması, 

Yürürlük   
MADDE 6 – Bu Yönerge, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosunun 21.02.2018 

tarihli ve 4 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  

Yürütme   

MADDE 7 – Bu Yönerge, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 

tarafından yürütülür. 

 

 

 

 

 


