
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ 

TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KURULU YÖNERGESİ 

 

Amaç 

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 

mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının planlama, uygulama, değerlendirme ve güncelleme 

süreçlerine öğrenci katılımının sağlanması ve eğitimin paydaşları arasında iletişim ve 

sistematik görüş alışverişi olanaklarının geliştirilmesidir. 

Kapsam   

MADDE 2- Fakültedeki öğrenci eğitimine yönelik etkinlikleri (sempozyum, kongre vb) 

planlamak ve işleyişine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, ilgili dönemlerdeki diğer 

öğrencilerin görüş ve önerilerini almak, Fakültede gerçekleştirilen program değerlendirme 

çalışmaları ve programda yapılan revizyonlar konusunda diğer öğrencileri bilgilendirmektir.  

Tanımlar 

MADDE 3- Bu Yönergede geçen: 

Dekanlık : Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını, 

Fakülte : Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesini, 

Fakülte Dekanı : Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, 

TEÖK : Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulunu, 

ifade eder. 

Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu 

MADDE 4- Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu, dönem temsilcileri ve Fakülte Dekanının da 

onayladığı her sınıftan en az bir gönüllü öğrencinin katılımı ile toplamda 12-20 öğrenciden 

oluşur. Üyeler her eğitim öğretim yılı başında yeniden belirlenir. Tıp Eğitimi ve Bilişimi 

Anabilim Dalı adına Fakülte Dekanının uygun gördüğü bir öğretim üyesi sorumlu öğretim üyesi 

olarak kurulda görev yapar. Kurul, öğrenci üyeler arasından bir başkan ve sekreter seçer. 

Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulunun Görevleri 

  MADDE 5-   Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulunun Görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:  

a- Fakültede gerçekleştirilen eğitimin paydaşları arasında iletişim sağlamak 

b- Fakültedeki eğitim etkinliklerinin planlanma ve işleyişine ilişkin görüş ve 

önerilerde bulunmak 

c- Öğrencilerden eğitimle ilgili görüş almak 

d- Fakültede gerçekleştirilen eğitimle ilgili kararları diğer öğrencilerle paylaşmak 

e- Tıp eğitimi alanında etkinlikler (sempozyum, kongre vb.) planlamak. 

Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulunun İşleyişi 

MADDE 6- Kurul en az ayda bir kez olmak üzere kendi arasında toplanır. Toplantılarda 

oy çokluğuyla alınan karar, görüş ve öneriler bir tutanak ve imza listesiyle birlikte Dekanlığa 

sunulur. Toplantılara üyelerin katılım durumları izlenerek, mazeretli ve mazeretsiz devamsızlık 

sayılarına göre kurul kararıyla üyelik sonlandırılabilir. Kurula yeni üyelik kaydı, Dekanın onayı 

ile karara bağlanır. 

Yürürlük 

MADDE 7- Bu Yönerge, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosunun 21.02.2018 tarihli 

ve 4 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  

Yürütme 

MADDE 8-  Bu yönerge Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.  

 


