KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK)
YÖNERGESİ
Kapsam:
Madde 1- Bu Yönerge; Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu’nun oluşumunu, amacını,
görevlerini, üyelerin görev dağılımını, çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak:
Madde 2- Bu yönerge Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim
Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği dayanak alınarak hazırlanmıştır.
Madde 3- Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu’nun (WFME) hazırlamış olduğu “Tıp Eğitiminde
Küresel Standartlar” başlıklı dokümanda, “tıp fakültelerinin öğrenci temsiliyeti ve
öğrencilerin eğitim programının tasarlanmasında, yönetiminde ve değerlendirilmesinde
etkin katılımı üzerine bir politikaya sahip olmalarının şart olduğu” ifade edilerek öğrenci
temsiliyetinin dünyadaki bütün tıp okulları için temel standart olarak kabul edildiği
belirtilmiştir.
Amaç:
Madde 4- Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu’nun amacı, Kocaeli Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde öğrenim gören tıp öğrencilerinin, almakta oldukları eğitimin planlama,
yönetim ve değerlendirme süreçlerine etkin olarak katılımını sağlamak, böylece tıp
eğitiminin paydaşları arasındaki iletişim ve işbirliğini artırarak fakültemizdeki tıp
eğitiminin sürekli gelişimini desteklemektir. Tıp öğrencilerinin görüşlerini belirleyerek,
yönetim organlarına bildirilmesi ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimi
oluşturmaktır.
Tanım ve kısaltmalar:
Madde 5- Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu, madde 4’te belirtilen amaç çerçevesinde
çalışmak üzere Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak, madde 6’da
belirtilen şekilde kurulmuş olan bir öğrenci komisyonudur.
Bu yönergede geçen;
KOÜTF, Fakülte: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni
Dekan: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı’nı
Eğitim Komisyonu: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi
Komisyonu’nu

1

Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu’nu
TEÖK: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu’nu
Fakülte Temsilcisi: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilciliği Yönergesine
göre seçilen fakülte temsilcisini
Kulüpler Birliği Temsilcisi: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan
kulüplerin kendi içlerinden seçeceği veya gerekli durumlarda TEÖK’ün belirleyeceği
temsilciyi
Öğrenciler: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini
Paydaşlar: Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulu, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Dönem
Koordinatörlükleri, Eğitim Komisyonu, Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu, sınıf temsilcileri,
öğretim üyeleri, öğrenci toplulukları, kulüpler ve öğrenciler gibi tıp eğitimi taraflarını
Sınıf Temsilcileri: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilciliği Yönergesine
göre seçilen her dönemden dönem başında yapılan seçimle belirlenen öğrencileri
KOÜTBAT: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu’nu tanımlar.
TEÖK’ün oluşumu, üyeler, görev süreleri ve seçimler:
Madde 6- Her sene başında, her dönemden en az 2, en fazla 5 TEÖK temsilcisi seçilir.
Kulüpler Birliği Temsilcisi, Fakülte temsilcisi ve KOÜTBAT başkanı da bu komisyonda yer
alır. Ayrıca TEÖK toplantısında uzmanlık gerektiren konularda yeni bir üye veya TEÖK
danışmanı seçilebilir. TEÖK çalışmalarının devamlılığını sağlamak üzere eski TEÖK üyeleri
de toplantılara davet edilebilir.
Madde 7- Komisyonda yer alacak üyelerin Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kayıtlı
ve devam sağlayan öğrenci olması koşulu gerekir.
Madde 8- Madde 12’de tanımlanan görevleri yerine getiremeyen üyenin üyeliği TEÖK
toplantısında oy çokluğu ile sona erdirilir. Üyelikten kendi isteğiyle ayrılmak isteyenler, bu
isteklerini ile TEÖK’e bildirir. TEÖK bu durumu bir sonraki toplantıda gündeme alır.
Madde 9- TEÖK içerisinde her dönemden en az iki öğrenci bulunur. Bunun mümkün
olmadığı durumda, komisyonda öğrenci bulunmayan dönemden bir öğrenciyi TEÖK
Madde 7’ye uyacak şekilde, TEÖK toplantılarına katılmak üzere belirler.
Madde 10- Seçim sürecine ilişkin hükümler aşağıdaki gibidir:
a) Seçimler Dekanlık ve TEÖK tarafından eş güdümlü olarak yürütülür.
b) Seçim duyurusu, Dekanlık ve TEÖK tarafından tüm öğrencilere Fakülte içerisindeki
panolar, ağ sayfası ve e-posta aracılığıyla en az bir hafta öncesinde yapılır.
c) Seçim, Sınıf temsilcisi seçimleriyle aynı zamanda yapılabilir.
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d) Seçim sonuçları fakülte duyuru panoları, yayın organları ve internet sayfası
üzerinden duyurulur.
e) Seçime ilişkin bu yönergede yer almayan diğer kural ve hükümler, TEÖK’ün
önerisiyle ve Dekanlığın onayıyla düzenlenir.
TEÖK’ün görevleri:
Madde 11- TEÖK madde 4’te tanımlanan amaç doğrultusunda görev tanımı aşağıdaki
gibidir:
a) Tıp eğitimi ile ilgili süreçlerde, öğrenciler ile temsil ettiği dönemdeki paydaşlar
arasındaki iletişimi sağlamak ve yapılacak toplantılarda ilgili dönemi her alanda temsil
etmek
b) Tıp eğitimi ile ilgili öğrenci görüş, öneri ve isteklerini derlemek, analiz etmek ve
çözüm önerileri ile ilgili kurullarda görüş bildirmek ve çözümün paydaşı olmak
c) Tıp eğitimi ile ilgili bilimsel araştırmalar ve yayınlar hakkında öğrencileri
bilgilendirmek ve ilgili etkinliklerde aktif rol almasını sağlamak
d) Üniversite ve fakültede gerçekleşen etkinlikleri duyurmak, organize etmek ve tıp
fakültesi öğrencilerine bu tip aktivitelere katılmalarını önermek
e) Her dönemin her kurul veya stajı için ayrıntılı geribildirimler hazırlayıp, bunları
TEFN03 formu ile Eğitim Komisyonuna sunmak
f) Her sene Eğitim Komisyonuyla birlikte Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayını
düzenlemek
g) Tıp Eğitimi konulu Ulusal ve Uluslararası Kongrelere aktif katılım sağlamak
h) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili Eğitim Komisyonu ve Dekanlığa bilgi vermek ve öneri
sunmak
TEÖK üyelerinin görev dağılımı:
Madde 12: Komisyon, seçimlerden sonraki iki hafta içerisinde yapacağı ilk toplantıda,
kendi içinde görev dağılımı yapar ve bir yıl boyunca bu görev dağılımına göre
çalışır. TEÖK üyeleri bu görev dağılımı ile sorumluluk alırlar. Ayrıca yapılacak olan ilk
toplantıda TEÖK Başkan ve Başkan Yardımcısı seçilir.
TEÖK’ün çalışma usul ve esasları:
Madde 13- TEÖK çalışma düzenine ilişkin genel hükümler aşağıdaki gibidir:
a) TEÖK, çalışmalarını yürütürken görev dağılımı yapar kendisinin ve bu görevlerin
esaslarını belirler, Dekanlığa sunar.
b) Her bir TEÖK üyesinin sene boyunca sürdüreceği bir görevi bulunur.
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c) Tüm komisyon üyeleri, TEÖK‘ün belirleyeceği ve Dekanlık tarafından kabul edilen
esaslara göre yapacakları çalışmalar ile ilgili, bir önceki TEÖK üyeleri ve gerekli görülen
diğer kişilerden eğitim alırlar.
d) TEÖK’ün koordinasyonundan TEÖK Başkanı sorumludur.
e) TEÖK Başkanı, düzenli olarak Eğitim Komisyonu toplantılarına davetle katılır ve
TEÖK toplantı raporlarını bu komisyona sunar.
Madde 14- TEÖK toplantıları ve karar alınmasına ilişkin hükümler aşağıdaki gibidir:
a) TEÖK, her ay en az bir toplantı yapar ve toplantı tutanaklarını Eğitim Komisyonuna
sunar. TEÖK olağan toplantı çağrısı gündemle birlikte TEÖK Başkanı tarafından TEÖK
üyelerine en az bir hafta öncesinden e-posta veya telefon aracılığıyla ile bildirilir. Gerekli
durumlarda başkan, TEÖK üyelerini en az bir gün öncesinden e-posta veya telefon
aracılığıyla olağanüstü toplantıya çağırabilir. Başkan olağanüstü toplantı çağrısını kendi
inisiyatifiyle ya da en az iki dönemin TEÖK temsilcilerinin talebiyle yapar.
b) TEÖK toplantılarına her dönemden en az 2 TEÖK temsilcisi bizzat katılmak
durumundadırlar. Mazeret bildirmeksizin birbiri ardına en az 3 toplantıya katılmayan
üyenin üyeliği yapılan oylamada salt çoğunluğun oyu ile sona erer.
c)Gerekli durumlarda komisyon dışından kişiler toplantılara davet edilebilirler.
d) Toplantıya Başkanın katılamadığı durumlarda ise Başkan Yardımcısı, Başkan
Yardımcısı’nın da katılamadığı durumlarda Başkan tarafından görevlendirilen kişi
toplantıyı yürütür.
TEÖK’nun sorumlulukları:
Madde 15- TEÖK, bütün çalışmalarında Eğitim Komisyonu’na karşı sorumludur. Her
toplantı sonrası hazırlamış olduğu raporları yazılı olarak Eğitim Komisyonu’na sunar
Madde 16- TEÖK, çalışmaları sırasında Dekanlık, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Dönem
Koordinatörlükleri, Eğitim Komisyonu, öğretim üyeleri, sınıf temsilcileri, öğrenci
toplulukları, kulüpler ve diğer ilgili kişilerle işbirliği yapar.
Madde 17- TEÖK; öğrencinin sosyal hayata katılımı, kültürel gelişimi ve her türlü öğrenci
sorunlarının iletilmesi ve çözümü konusunda, öğrenci görüşlerini toplar ve paydaşlara
iletilmesini sağlar ve KOÜTF Dekanlığı; tıp eğitiminin planlanması, yönetimi,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde karar organıdır.
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TEÖK’ün Sürdürülebilirliği:
Madde 18- TEÖK, tıp eğitimi ile ilgili her konuda öğrenci görüşlerini en iyi şekilde
yansıtabilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için en geniş öğrenci katılımını sağlamaya
çalışır.
Madde 19- Her sene başında, önceki senenin TEÖK başkanı ve üyeleri, Dönem 1’lerin
katılım sağladığı Uyum Programı’nda görev alırlar ve TEÖK’ü tanıtırlar.
Madde 20- Yine her sene başında madde 10’da açıklandığı gibi, her dönemden en az iki
TEÖK temsilcisi seçilir.
Madde 21- TEÖK içerisinde en az 1 sene boyunca çalışıp, toplantılara düzenli katılım
sağlayan ve görevlerini yerine getirmiş üyelere Dekanlık tarafından Teşekkür Belgesi
verilir.
Değişiklik:
Madde 22- TEÖK’ün bu yönergeye ilişkin, salt çoğunluğun oyu ile kabul edilip Eğitim
Komisyonu’na ve Dekanlığa sunduğu değişiklik önerilerinin onaylanmasıyla yürürlüğe
girer.
Yürürlük:
Madde 23- Bu yönerge, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren geçerli
olmak üzere yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 24- Bu yönerge hükümlerini KOÜTF Dekanı yürütür.
Madde 25- Bu yönerge hükümleri dışında yer alan tüm konularda düzenleme yapma ve
karar alma yetkisi KOÜTF Dekanlığı sorumluluğundadır.
Madde 26- Bu yönerge hükümleri dışında yer alan ve öğrencilerin disiplin konularıyla
ilgili durumlarda Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır.
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