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T.C.  

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

UYGULAMALI EĞİTİMLER KOMİSYONU  

ÇALIŞMA ESASLARI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 
Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Komisyonun amacı, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi programında yer alan 
uygulamalı eğitim etkinliklerinde kullanılan eğitim ve ölçme değerlendirme yöntemlerini, eğitim 
ortamlarını ve eğitim materyallerini izlemek, analiz etmek, güncellemek ve öneri geliştirmektir. (2)Bu 
Usul ve Esaslar, Uygulamalı Eğitimler Komisyonu’nun oluşumu, işleyişi, çalışma ilkeleri ve görevlerini 
kapsar. 

 

Dayanak  

MADDE 2- Tıp Fakültesi Entegre Eğitim Öğretim Yönergesi 

 

Tanımlar ve kısaltmalar 

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) Komisyon: Uygulamalı Eğitimler Komisyonu 
g) UÇEP: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı  

h) Uygulamalı Eğitim: Eğitim birimleri kapsamında yer alan teorik konular ile bağlantılı, bu 
konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya tıpta beceri kazandırmaya yönelik oturumlardır. 
Laboratuvar-demonstrasyon, beceri eğitimi, küçük grup oturumları, çalıştaylar ve simüle 
hasta görüşmeleri gibi uygulamaları kapsar. Uygulamalı eğitim tanımı Klinikte Eğitim, 
Bağımsız Öğrenme ve Klinikte Bağımsız Öğrenme (KBÖ), Simüle Hasta Görüşmesi, Alan 
Çalışması vb. başlıklarını kapsar. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Komisyonun Oluşumu, Çalışma Esasları ve Görevleri 
 

Komisyon Üyeleri  

MADDE 4-  

a) Dekan, Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Eğitim Koordinatörü komisyonun doğal üyesidir.  

b) Komisyon; temel, dahili ve cerrahi bilimler, öğretim üyelerinin eğitim programındaki rolleri 

esas alınarak dengeli dağılımı ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nı (TEAD) temsil eden öğretim üyesi 

ile oluşturulur.  
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c) Tıp Fakültesi öğrencilerini temsilen en az iki öğrenci yer alır.  

d) 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.  

e) Komisyon toplantılarına üç defa üst üste mazeretsiz olarak katılmayan üyelerin yerine 
Dekanlık tarafından yeni üye görevlendirmesi yapılır.  
 

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

 

Komisyonunun İşleyişi 

MADDE 5-  

a) Komisyon, başkanın çağrısı üzerine yılda en az dört 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 hallerde alt çalışma grupları oluşturabilir. 

d) Komisyon çalışmalarına ilişkin yıllık faaliyet raporu hazırlar ve eğitim komisyonuna sunar. 

 

Komisyonun Görevleri  

MADDE 6- Komisyonu’nun Görevleri:  

a) Fakültemiz Eğitim programında yer alan tüm uygulamalı eğitimlerin güncel UÇEP ile 

uyumunun sağlanması, 

b) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Evre hedefleri, blokların kavramsal çerçeveleri ve staj 

hedefleri ile Beceri Matrisi’nin oluşturulması, karşılaştırılması ve güncellenmesi,  

c) Uygulamalı eğitim yöntemleri, eğitim ortamları (eğitim laboratuvarları, klinik, poliklinik...) 

ve materyallerinin (eğitici/eğitim yönlendiricisi, laboratuvar malzemesi, tıbbi malzeme, 

maket, rehber, ortam) gözden geçirilerek eğitim komisyonuna öneri sunulması, 

d) Uygulamalı eğitimlerin sınanmasına ilişkin yöntemler hakkında Ölçme ve Değerlendirme 

Komisyonuna öneriler sunulması,  

e) Olağandışı durumlarda ve teknolojik gelişimlere uygun olarak gerçekleştirilen uygulamalı 

eğitimlere ilişkin değişikliklerin değerlendirilmesi, iyileştirme gereken noktaların 

saptanması ve öneri geliştirilmesi, 

f) Evreler boyunca uygulamalı eğitimlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, 

g) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programında bulunan uygulamalı 

eğitimlere ilişkin rehber önerilerinin ilgili blok/staj bloğu yürütme kurulu ile işbirliği 

yapılarak hazırlanması ve eğitim komisyonuna sunulması, 

h) Uygulamalı eğitimler ile ilgili sürekli mesleksel gelişime yönelik programların ilgili 

komisyonlarla birlikte organize edilmesi, 

i) Komisyon gerekli gördüğü hallerde alt çalışma grupları oluşturulması, 
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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. 


