
1 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİ  

DİKEY KORİDORU KOMİSYONU  

ÇALIŞMA ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1-  

Bu esasların amacı EÜTF Bilimsel Düşünce ve Araştırma Eğitimi Dikey Koridoru 

Komisyonunun amaç ve hedeflerini belirlemektir. Komisyonu’nun oluşumu, işleyişi, çalışma 

ilkeleri ve görevlerini kapsar. 

Dayanak  

MADDE 2- Tıp Fakültesi Entegre Eğitim Öğretim Yönergesi 

Tanımlar 

MADDE 3- Bu Usul ve Esaslarda geçen, 

a) Üniversite: Ege Üniversitesi  

b) Fakülte: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

c) Dekan: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 

d) Dekan Yardımcıları: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı 

e) Eğitim Koordinatörü: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörü 

f) Bilimsel Düşünce ve Araştırma Eğitimi Dikey Koridoru (BİLDAD): Mezuniyet 

Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı kapsamında tanımlanan, Tıp 

Fakültesi Mezunlarını Bilimsel ve Analitik Yaklaşım Gösteren ve Yaşam Boyu 

Öğrenen hekimler olarak yetiştirmek üzere tüm tıp fakültesi öğrenimi boyunca 

uygulanacak olup tıp eğitimi programının bir parçasıdır. 

g) Komisyon: Bilimsel Düşünce ve Araştırma Eğitimi Dikey Koridoru Komisyonu 

İKİNCİ BÖLÜM 

Komisyonun Oluşumu, Çalışma Esasları ve Görevleri 

 

Komisyon Üyeleri  

MADDE 4-  

a) Dekan, Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Eğitim Koordinatörü komisyonun 

doğal üyesidir.  

b) Üyeler, Dekan tarafından üç yıl süre ile görevlendirilirler. Görevlendirme 
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değişiklikleri, komisyon hafızasının ve temsiliyet dağılımının korunmasına dikkat 

edilerek, komisyon üyelerinin de önerileri alınarak yapılır. Bir yılda üyelerin en fazla 

üçte biri değiştirilebilir.  

c) Başkan ve yardımcısı, üyeler arasından komisyon tarafından üç yıllık süre için 

önerilir, Dekan tarafından görevlendirilir.    

 

 

d) Komisyon; temel, dahili ve cerrahi tıp bilimleri öğretim üyelerinin eğitim 

programındaki rolleri esas alınarak dengeli dağılım ile Tıp Eğitimi, Halk Sağlığı, 

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dallarını temsil eden en az dokuz öğretim 

üyesinden oluşturulur.  

 

e) Komisyonda, araştırma süreçlerine katılan öğrenciler arasından komisyonun önerisi ile 

dekanlık tarafından görevlendirilen en az bir lisans, bir lisansüstü/tıpta uzmanlık 

öğrencisi olmak üzere iki öğrenci yer alır.  

f) Komisyon çalışmaları için raportörlük görevi komisyon çoğunluğunca seçilen bir üye 

tarafından yürütülür.  

 

Komisyonunun İşleyişi 

MADDE 5-  

a) Komisyon, başkanın çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt üye çoğunluğu ile toplanır 

ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır.  

b) Blok ve Staj Bloğu Yürütme Kurulları, Program Değerlendirme Komisyonu ve TEAD 

ile eğitim programının yürütülmesinde eşgüdümü sağlayabilmek amacıyla yılda en az 

iki kez Dekan veya eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı katılımıyla toplantı yapar. 

c) Gündeminde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse ilgili iç ve dış 

paydaşların görüş ve önerilerini dinler. 

d) Komisyon gerekli gördüğü hallerde alt çalışma grupları oluşturabilir. 

e) Komisyon çalışmalarına ilişkin yıllık faaliyet raporu hazırlar ve eğitim komisyonuna 

sunar. 

 

Komisyonun Görevleri  

MADDE 6- Komisyonu’nun Görevleri:  

1. Komisyonun amacı: Bilimsel Düşünce ve Araştırma Eğitimi Dikey Koridorunda 

uygulanacak eğitim, öğretim faaliyetlerini, uygulamalarını, ölçme değerlendirme 

yöntemlerini belirlemek, uygulanmasını sağlamak için öneriler geliştirmek, eğitim 

sürecini izlemek ve değerlendirmektir.  

2. Bilimsel Düşünce ve Araştırma Eğitimi Dikey Koridorunun aşağıda belirtilen amaç ve 

hedefleri doğrultusunda işleyişinin sağlanması ve öneriler geliştirilmesi. 
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3. Derslerin eleştirel düşünce, kanıta dayalı tıp kavramlarına uyarlanması için somut 

öneriler geliştirir ve öğretim üyelerinin bu sürece adapte olabilmeleri için eğitici eğitim 

programları düzenler. 

4. BİLDAD çerçevesinde yeni ders eklenmesi zorunluluğu ortaya çıktığında, derslerin 

yer alacağı blok yürütme kurulu (BYK) / staj bloğu yürütme kurulu (SBYK) ile 

eşgüdüm sağlar, BYK/SBYK ders programlarının oluşturulmasına önerilerde bulunur. 

5. Farklı Bilim ve Anabilim Dalları arasında ortak hedefe ulaşmak için koordinasyonu 

sağlar. 

6. Yukarıdaki amaç ve hedeflere yönelik eğitim ve uygulamaların ölçülebilmesi için ilgili 

bilim ve anabilim dalları ve ilgili komisyonlar ile iş birliği içinde öneriler geliştirir ve 

uygulanmasını izler. 

7. Bilimsel düşünce, uygulama ve bilimsel araştırma maksadıyla kurulmuş olan ve 

oluşturulacak olan öğrenci toplulukları ve danışmanlarıyla eşgüdüm sağlar. 

8. Eğitici, öğrenci ve mezun geri bildirimleri sonrası eğitim, uygulama ve ders içeriklerini 

yeniden değerlendirir, düzenler. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  

Yürürlük 

MADDE 7- Komisyon Çalışma Usul ve Esasları, Fakülte Kurulunda kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 8- Komisyon Çalışma Usul ve Esasları’nı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 

yürütür. 

 

 


