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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 –  

 (1) Bu komisyonun amacı; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için yürütülen Tıp-Bilim 
Doktorası Bütünleşik Programına ait eğitim- öğretim süreçlerinin düzenlenmesine katkıda bulunmaktır. 
Bu usul ve esaslar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Program 
Komisyonu’nun oluşumu, işleyişi, çalışma ilkeleri ve görevlerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 2 –  

(1) Bu çalışma esasları, 09/02/2022 tarihli ve 31745 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 
Tıp- Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 3 –  Bu çalışma esaslarında geçen; 

a) Üniversite: Ege Üniversitesi  
b) Fakülte: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
c) Anabilim Dalı: Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı 

Resmî Gazete ’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş 
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim 
dalını, 

d) Danışman: Program öğrencilerine ilgili programdan önce özel öğrenci döneminde, ders seçimi 
ve bilimsel gelişmelerinde rehberlik yapacak öğretim üyelerini, 

e) Dekan: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, 
f) Dekan Yardımcıları: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, 
g) Doktora Programı: Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programına kabul edilen öğrencinin tıp 

eğitiminde ilk dört yarıyıl Enstitüde özel öğrenci olarak başarılı olması ve tıp eğitiminde 
3.sınıfın başarıyla tamamlamasından sonra Enstitüye tam zamanlı olarak kaydını yaptırdığı 
tarihten itibaren tez hazırlama dönemini de kapsayan sekiz yarıyıl süreli doktora programı, 

h) Eğitim Komisyonu: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonu, 
i) Eğitim Koordinatörlüğü: Ege Üniversitesi Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Program 

Koordinatörlüğü, 
j) Enstitü: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Eğitim Enstitülerini, 
k) Fakülte Yönetim Kurulu: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu, 
l) Komisyon: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Program Komisyonu, 
m) Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörü: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörünü, 

ifade eder. 



  

İKİNCİ BÖLÜM 

Komisyonun Oluşumu, Çalışma Esasları ve Görevleri 

Komisyon Üyeleri  

MADDE 4-  

a) Dekan, Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörü 
komisyonun doğal üyesidir.  

b) Komisyon üyelerinin görevlendirilmesinde; bilime evrensel ölçüde katkıda bulunmuş olma, 
doktora programı yönetiminde deneyimli olma ve araştırma birikimine sahip olma koşulları 
aranır. Komisyon en az dokuz öğretim üyesinden oluşur. 

c) Üyeler, Dekan tarafından üç yıl süre ile görevlendirilirler. Görevlendirme değişiklikleri, 
komisyon hafızasının ve temsiliyet dağılımının korunmasına dikkat edilerek, komisyon 
üyelerinin de önerileri alınarak yapılır. Bir yılda üyelerin en fazla üçte biri değiştirilebilir.  

d) Başkan ve yardımcısı, üyeler arasından komisyon tarafından üç yıllık süre için önerilir, Dekan 
tarafından görevlendirilir. 

Komisyonunun İşleyişi 

MADDE 5-  

a) Komisyon, başkanın çağrısı üzerine her güz ve bahar eğitim- öğretim döneminde en az iki kez 
salt üye çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır.  

b) Gündeminde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse ilgili iç ve dış paydaşların 
görüş ve önerilerini dinler. 

c) Komisyon gerekli gördüğü durumlarda alt çalışma grupları oluşturabilir. 
d) Komisyon çalışmalarına ilişkin yıllık faaliyet raporu hazırlar ve Eğitim Komisyonuna sunar. 

 

Komisyonun Görevleri  

MADDE 6- Komisyonunun Görevleri:  

a) Programa katılacak anabilim dallarının tespiti konusunda rapor hazırlayıp Eğitim 
Koordinatörlüğüne sunar, 

b) Programa sonradan katılmak için başvuruda bulunan anabilim dallarının değerlendirilip 
Eğitim Koordinatörlüğüne sunar, 

c) Her eğitim- öğretim yılı başında programa katılan anabilim dalları ile koordinasyon sağlayarak 
doktora programına kabul edilecek öğrenci sayısının belirlenmesi ile ilgili Fakülte Yönetim 
Kurulu ve Eğitim Koordinatörlüğüne öneride bulunur, 

d) Hazırlık eğitimi döneminde genel yönelim niteliğindeki lisansüstü derslerini seçmede ve Tıp 
Fakültesi ile birlikte hazırlık eğitiminin bir arada yürütülmesi sırasında gerekli koordinasyonu 
sağlar, 

e) Programla ilgili tanıtım, tanışma toplantıları, seminerler ve benzeri etkinlikleri düzenler, 
f) Programa kabul edilen öğrencilerin, Üniversite bünyesinde, eğitim programında yer almayan 

anabilim dallarının laboratuvar imkânlarından yararlanabilmesi için gerekli koşulların 
oluşturulmasını sağlar, 

g) Öğrencilerin kayıtlı oldukları programın bağlı bulunduğu Enstitü ile koordinasyon içinde 
yürütülmesini sağlar, 



h) Programa katılan öğrencilerin, Fakülte ders kurulları ve staj programları takviminde 
programın aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli değişiklik taslaklarını hazırlayıp, Eğitim 
Komisyonu ve Eğitim Koordinatörlüğüne sunar, 

i) Doktora programına geçiş yapıncaya kadar ve programa kabulden sonra her eğitim yılı 
sonunda, programa kabul edilen öğrencilerin fakülte ve doktora programları başarı 
değerlendirmesi ve doktora programına devam edip edemeyecekleri konusunda, rapor 
hazırlayıp Eğitim Koordinatörlüğüne sunar, 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  
Yürürlük 
MADDE 7- Komisyon Çalışma Esasları, Fakülte Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  
Yürütme  
MADDE 8- Komisyon Çalışma Esaslarını, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür. 


