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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

Mezuniyet Öncesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esasları 

 

Amaç 

Madde 1 – (1) Bu esasların amacı; Mezuniyet Öncesi Ölçme ve Değerlendirme 

Komisyonunun yapısı ve görevlerini tanımlamaktır. 

Madde 2 – (1) Bu esaslar, Mezuniyet Öncesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunun 

kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

Tanımlar 

Madde 3 - (1) Bu esaslarda geçen, 

a) Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını, 

b) Fakülte: Tıp Fakültesini, 

c) Komisyon: Mezuniyet Öncesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunu, 

ç) Öğrenci: Tıp Fakültesi öğrencisini, 

d) Öğretim Üyesi: Tıp Fakültesi öğretim üyesini, 

e) Program: Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim, hedef, amaç, içerik, eğitim ve ölçme 

değerlendirme yöntemlerinin tümünü ifade eder. 

Komisyonun Amacı 

Madde 4 – (1) Komisyonun amacı, Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Ölçme Değerlendirme 

Komisyonunun amacı; mezuniyet öncesi dönemde Tıp eğitimi programında yer alan öğrenci 

değerlendirmesine yönelik ölçme değerlendirme yöntemlerini belirlemek, izlemek, 

düzenlemek ve yöntemler konusunda danışmanlık yapmak, geçerli ve güvenilir ölçme-

değerlendirme uygulamalarının objektif olarak yürütülmesini ve güncel farklı değerlendirme 

sistemlerinin kullanılmasını sağlamaktır. 

Komisyonun Oluşturulması 

Madde 5- (1) Komisyon aşağıda yer alan kapsam ve koşullarda oluşturulur. 

a) Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından planlanan Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunun 

üyeleri Dekanlık tarafından, her eğitim öğretim yılı başında görevlendirilir. Komisyonda 

görevli öğretim üyelerinin en az 1/3’ü bir dönem daha komisyon başkanının önerisi ve 

dekanın atamasıyla bir sonraki eğitim öğretim yılında göreve devam eder. 

b) Komisyon üyeleri, Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğünden 4 temsilci, Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalından bir öğretim üyesi, Dahili, Cerrahi ve Temel tıp bilimlerini 

temsilen birer öğretim üyesi, Temel Tıp Bilimleri dönem (Dönem I, II, III) öğrencilerinden bir 

öğrenci, Klinik Tıp Bilimleri dönem (Dönem IV, V) öğrencilerinden bir öğrenci, Aile 

hekimliği döneminden (Dönem VI) bir öğrenci katılımı ile oluşur.  
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c) Bir takvim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan 

üyenin üyeliği düşer ve yerine aynı yöntemle yenisi seçilir. Komisyon üyeliğinin düşmesi 

Dekan onayının ilgiliye tebliğiyle yürürlüğe girer. 

ç) Öğrenci temsilcisi üyeler, her eğitim öğretim dönemi başında dönem temsilcilerince Temel 

Tıp Dönemi, Klinik Tıp Dönemi ve Aile Hekimliği Dönemi için ikişer öğrenci olacak şekilde 

6 öğrenci seçilerek önerilir, önerilen bu 6 öğrenciden her grubu temsilen birer öğrenci, Dekan 

tarafından komisyon çalışmalarında görevlendirilir. 

d) Komisyon üyeleri kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. 

e) Komisyon gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları da çalışmalara katılmak üzere davet 

edebilir. 

f) Komisyon gerektiğinde Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinden alt Komisyon oluşturabilir. Alt 

Komisyonlar, görevlendirildikleri konu üzerindeki çalışmalarını belirlenen süre içinde 

tamamlayarak hazırladıkları raporları komisyona sunar. 

g) Komisyon başkanı, alınan kararları yazılı olarak Dekanlığa rapor eder. 

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları 

Madde 6. Komisyonun Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili görev ve sorumlulukları aşağıdaki 

şekilde belirlenmiştir: 

a) Mezuniyet öncesi eğitimde objektif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek ve 

ilgili kurul ve komisyonlara önermek, 

b) Mezuniyet öncesi eğitimin ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin öğrenci ve eğitici 

geri bildirimlerini almak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kurul ve komisyonlarla 

paylaşmak, 

c) Mezuniyet öncesi eğitimin ölçme değerlendirmesine yönelik Öğretim üyelerine 

danışmanlık vermek, 

ç) Sınav sonrası soru analizi çalışmalarını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek, analiz 

raporlarını ilgili kurul ve komisyonlarla paylaşmak, 

d) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili elde edilen verileri değerlendirmek ve rapor hâline 

getirerek Dekanlığa sunmak, 

e) Öğrenci değerlendirme sisteminin işleyişi ile ilgili tüm tarafları (öğrenci, öğretim üyesi, 

idari personel) basılı veya elektronik araçlarla bilgilendirilmek, 

f) Sınav güvenliğinin sağlanması ve Sınav düzeni ile ilgili çalışmalar yapıp, önerilerde 

bulunmak, 

g) Soru biçim ve tekniğiyle ilgili hataların en aza indirilmesi konusunda çalışmalar yapıp, 

önerilerde bulunmak, 

Komisyon Çalışma Esasları 

Madde 7 – (1) Komisyon çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir. 
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a) Komisyon eğitim-öğretim yılı süresince her yarıyılda en az iki kez toplanır; gerektiğinde ek 

toplantılar yapılabilir. 

b) Komisyon gündemle toplanır, her toplantı sonrası hazırlanan toplantı tutanağını Dekanlığa 

iletir. 

c) Komisyon, akademik takvimin başında yıllık faaliyet planını, akademik takvimin sonunda 

yılsonu değerlendirme raporlarını Dekanlığa iletir. 

Yürürlük 

Madde 8- (1) Bu esaslar Fakülte Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 9- (1) Bu esasları Dekan yürütür. 


