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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi (TEBB) Yönergesi
Amaç
Madde 1-Bu yönergenin amacı, T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp
Eğitimi ve Bilişimi Birimi (TEBB) in oluşumu, görev, yetki ve çalışma esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2-Bu yönerge TEBB ve bu birime bağlı kurulacak kurul ve çalışma gruplarını
kapsar.
Tanımlar
Madde 3-Bu yönergede geçen;
a) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,
b) Fakülte: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini,
c) Dekan: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
d) Dekanlık: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
e)Dekan Yardımcısı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimden Sorumlu
Dekan Yardımcısını,
f) Fakülte Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
g) Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi
Madde 4a)Kuruluş ve İşleyişi: TEBB, Dekan’ın Başkanlığı’nda, Dekan Yardımcısı ve Dekan’ın
önereceği adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek Temel Tıp
Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerine bağlı ikişer Öğretim
Üyesi, Başkoordinatör ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalından bir Öğretim Üyesinden oluşur.
Görev süreleri sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Görev süresi bitmeden boşalan üyeliğe
seçilen üye geriye kalan süreyi tamamlar.Birim ve Alt Kurullarında mazeretsiz olarak üst üste
3 kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sonlandırılır, yerine yeni üye seçimi yapılır.
Dekan Yardımcısı, Dekan’ın bulunmadığı durumlarda Başkanlık görevini yürütür.
TEBB her ay en az bir defa toplanır. Dekan gerekli gördüğü durumlarda TEBB’i toplantıya
çağırır. Toplantıya kendi üyeleri ile birlikte bağlı Kurul Başkanları veya Kurulları
Temsilen, Gözlemci olarak birer üye davet edilir.
b)Görev ve Yetkileri: TEBB’in görev ve yetkileri şunlardır:
1) Mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimine yönelik araştırma,
inceleme ve değerlendirmeler yapmak,
2) Öğretim elemanı, öğrenci ve kurum çalışanlarının Tıp Eğitimi ve Öğretimi konusunda
ilgilerini artırmak, bilgilendirmek, eğilim, istek ve tutumlarını belirlemek,
3) Kendisine bağlı kurullardan gelecek bilgi, görüş ve önerileri değerlendirerek karara
varmak ve bu kararları Dekanlığa sunmak,
4) Tıp Eğitimi ve Bilişimi ile ilgili çağdaş gelişmeleri izlemek,
5) Kendisine bağlı kurulların çalışmalarını yönlendirmek, düzenlemek ve gerektiğinde
bu kurullara amaca uygun ek görevler vermek,
6) Fakültede mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitiminin izlenmesi ve
değerlendirmesini yapmak,
7) Eğiticilerin eğitimini sağlamak,

8) Fakültenin eğitim ve öğretimle ilgili en son durumunu yansıtan raporlar hazırlamak ve
Dekanlığa sunmak,
9) Görev alanıyla ilgili anketler hazırlamak ve hazırlatmak ve Fakülte Kurulu tarafından
uygun görülen anketleri yaptırmak,
10) Tıp Eğitimi ile ilgili toplantılar düzenlemek,
11) Gerekli görüldüğünde yeni kurul ve çalışma grupları oluşturulmasını Dekanlığa
önermek,
12) Dekan ve Fakülte Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak,
13) TEBB, yukarıda belirtilen görevlerini yapabilmek için Fakültenin yönetsel ve
eğitimle ilgili tüm bölüm ve birimlerinden doğrudan bilgi istemeye yetkilidir.
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimine Bağlı Kurul ve Çalışma Grupları
Madde 5-TEBB’e bağlı kurul ve çalışma grupları;
a) Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu
1) Eğitim ve Öğretim Planlama ve Geliştirme Grubu
2) Eğitim Araç ve Gereçleri Grubu
3) Entegrasyon ve Koordinasyon Grubu
4) Mesleksel Beceriler Grubu
5) İletişim Becerileri ve Sosyal Etkinlikler Grubu
6) İlkyardım Eğitimi Grubu
7) Probleme Dayalı Öğrenim Grubu
b) Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu
c) Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu
d) Ölçme ve Değerlendirme Kurulu
1) Anket Grubu
2) İstatistik Gruplarından oluşur.
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu
Madde 6a)Kuruluş ve İşleyişi: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu, TEBB’in görüşünü de
dikkate alarak Dekan’ın önereceği adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından üç yıl için
seçilecek Temel Tıp Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerine
bağlı ikişer Öğretim Üyesi, Başkoordinatör, Tıp Eğitimi Anabilim Dalından bir Öğretim
Üyesi ve Fakülte Öğrenci Temsilcisinden oluşur. Görev süreleri sona eren üyeler yeniden
seçilebilirler. Görev süresi bitmeden boşalan üyeliğe seçilen üye geriye kalan süreyi
tamamlar.
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir Başkan seçer.
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu en az üç ayda bir defa toplanır. Kurul Başkanı gerekli
gördüğü durumlarda kurulu toplantıya çağırır.
Toplantıya kurul üyeleri ile birlikte kendine bağlı çalışma Grup Başkanları veya Grupları
Temsilen Gözlemci olarak birer üye davet edilir.
b)Görevleri: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:
1) Kendisine bağlı çalışma gruplarının çalışmalarını yönlendirmek ve izlemek,
2) Çalışma gruplarından gelen öneri ve bilgileri değerlendirerek TEBB’e görüş
bildirmek,
3) Fakülteye yatay geçiş için başvuran öğrencilerin durumunu değerlendirmek,
4) Kurul gerekli görürse Eğitim-Öğretimle ilgili konularda Tıp Eğitimi Anabilim
Dalından görüş ister.
5) TEBB’in vereceği görevleri yapmak.
Eğitim ve Öğretim Plânlama ve Geliştirme Grubu
Madde 7a)Kuruluş ve İşleyişi: Eğitim ve Öğretim Plânlama ve Geliştirme Grubu, TEBB’in

görüşünü de dikkate alarak Dekan’ın önereceği adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından
üç yıl için seçilecek Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümlerine bağlı ikişer Öğretim Üyesi, Başkoordinatör, Tıp Eğitimi Anabilim Dalından bir
Öğretim Üyesi ve Fakülte Öğrenci Temsilcisinden oluşur. Görev süreleri sona eren üyeler
yeniden seçilebilirler. Görev süresi bitmeden boşalan üyeliğe seçilen üye geriye kalan süreyi
tamamlar.
Eğitim ve Öğretim Plânlama ve Geliştirme Grubu ilk toplantısında kendi içinden bir
Başkan seçer. Eğitim ve Öğretim Plânlama ve Geliştirme Grubu en az üç ayda bir defa
toplanır. Grup Başkanı gerekli gördüğü durumlarda grubu toplantıya çağırır.
b)Görevleri: Eğitim ve Öğretim Plânlama ve Geliştirme Grubu aşağıdaki görevleri
yapar:
1) Eğitim ve Öğretim programını, Ulusal Çekirdek Eğitim Programını (UÇEP) dikkate
alarak geliştirmek ve güncelleştirmek,
2) Kuramsal ve uygulamalı derslerin içeriklerinin UÇEP’e uygunluğunu denetlemek,
3) Görev alanı ile ilgili aksayan yönleri, sorunları ve çözüm önerilerini Mezuniyet
Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu’na bildirmek,
4) Bir sonraki Eğitim-Öğretim dönemine ilişkin hedefleri önceden saptamak, plânlamak
ve Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu’na yazılı olarak sunmak,
5) Kurul gerekli görürse Eğitim-Öğretim plan ve programlaması için Tıp Eğitimi
Anabilim Dalından görüş ister.
6) TEBB ve Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu’nun vereceği diğer görevleri
yapmak.
Eğitim Araç ve Gereçleri Grubu
Madde 8a)Kuruluş ve İşleyişi: Eğitim Araç ve Gereçleri Grubu, TEBB’in görüşünü de dikkate
alarak Dekan’ın önereceği adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek
Temel Tıp Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerine bağlı ikişer
Öğretim Üyesi, Başkoordinatör, Tıp Eğitimi Anabilim Dalından bir Öğretim Üyesi ve Fakülte
Öğrenci Temsilcisinden oluşur. Görev süreleri sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Görev
süresi bitmeden boşalan üyeliğe seçilen üye geriye kalan süreyi tamamlar.
Eğitim Araç ve Gereçleri Grubu ilk toplantısında kendi içinden bir Başkan seçer. Eğitim
Araç ve Gereçleri Grubu en az üç ayda bir defa toplanır. Grup Başkanı gerekli gördüğü
durumlarda grubu toplantıya çağırır.
b)Görevleri: Eğitim Araç ve Gereçleri Grubu aşağıdaki görevleri yapar:
1) Tıp Eğitimi ve Öğretimi ile ilgili her türlü ders ve laboratuvar araç-gereçlerini
belirlemek, gerekli olanlarının temini için gereken girişimleri yapmak,
2) Ortak kullanılan laboratuvar ve ders araçlarının en etkili ve verimli şekilde
kullanılmasını koordine etmek,
3) Öğretim elemanlarının ders notları ve ders CD’lerini hazırlamalarına yardımcı olmak,
4) Öğrenciler arasında tıpta bilgisayar ve internet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla
çeşitli projeler üretmek ve kurslar düzenlemek,
5) Öğrenim rehberleri hazırlanmasına yardımcı olmak,
6) Kurul gerekli görürse eğitimde kullanılan güncel eğitim araç ve gereçleri konusunda
Tıp Eğitimi Anabilim Dalından görüş ister.
7) Kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Entegrasyon ve Koordinasyon Grubu
Madde 9a)Kuruluş ve İşleyişi: Entegrasyon ve Koordinasyon Grubu, TEBB’in görüşünü de
dikkate alarak Dekan’ın önereceği adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından üç yıl için
seçilecek Başkoordinatör, Başkoordinatör Yardımcısı, Sınıf Koordinatörleri, Koordinatör

Yardımcıları ve Fakülte Öğrenci Temsilcisinden oluşur. Görev süreleri sona eren üyeler
yeniden seçilebilirler. Görev süresi bitmeden boşalan üyeliğe seçilen üye geriye kalan süreyi
tamamlar.
Sınıf Koordinatörleri ve Koordinatör Yardımcıları ilgili sınıflarda ders veren öğretim üyeleri
arasından seçilir. Başkoordinatör Grubun Başkanlık görevini yürütür.
Entegrasyon ve Koordinasyon Grubu en az üç ayda bir defa toplanır. Başkoordinatör
gerekli gördüğü durumlarda grubu toplantıya çağırır.
b)Görevleri: Entegrasyon ve Koordinasyon Grubu aşağıdaki görevleri yapar:
1) Fakülte Kurulu tarafından onaylanmış Eğitim-Öğretim programı kapsamında kuramsal
ve uygulamalı dersleri, sınıflar arasında yatay ve dikey entegrasyonu sağlayacak şekilde
entegre ederek, bir sonraki Eğitim-Öğretim döneminin ders programlarını hazırlamak,
2) Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu’na gerektiğinde önerilerde bulunmak,
3) Kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Mesleksel Beceriler Grubu
Madde 10a)Kuruluş ve İşleyişi: Mesleksel Beceriler Grubu, Dekan’ın önereceği adaylar arasından
Fakülte Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerine bağlı birer Öğretim Üyesi, Eğitim Araç ve Gereçleri Grubu
Başkanı, Aile Hekimliği Anabilim Dalından bir Öğretim Üyesi, Tıp Eğitimi Anabilim
Dalından bir Öğretim Üyesi ve Fakülte Öğrenci Temsilcisinden oluşur. Görev süreleri sona
eren üyeler yeniden seçilebilirler. Görev süresi bitmeden boşalan üyeliğe seçilen üye geriye
kalan süreyi tamamlar.
Mesleksel Beceriler Grubunun ilk toplantısında kendi içinden bir Başkan seçer.
Mesleksel Beceriler Grubu en az üç ayda bir defa toplanır. Grup Başkanı gerekli gördüğü
durumlarda grubu toplantıya çağırır.
b)Görevleri: Mesleksel Beceriler Grubu aşağıdaki görevleri yapar:
1) Tıp Fakültesi öğrencilerinin mesleksel becerilerini geliştirmeye yönelik dersleri
düzenlemek ve yürütmek,
2) Mesleksel beceriler eğitiminin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve önerilerde
bulunmak,
3) Kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
İletişim Becerileri ve Sosyal Etkinlikler Grubu
Madde 11a)Kuruluş ve İşleyişi: İletişim Becerileri ve Sosyal Etkinlikler Grubu, TEBB’in
görüşünü de dikkate alarak Dekan’ın önereceği adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından
üç yıl için seçilecek Temel Tıp Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümlerine bağlı en az üç Öğretim Üyesinden oluşur. Grupta ayrıca; Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalından bir Öğretim Üyesi bulunur. Görev süreleri sona eren üyeler
yeniden seçilebilirler. Görev süresi bitmeden boşalan üyeliğe seçilen üye geriye kalan süreyi
tamamlar.
İletişim Becerileri ve Sosyal Etkinlikler Grubu ilk toplantısında kendi içinden bir Başkan
seçer. İletişim Becerileri ve Sosyal Etkinlikler Grubu en az üç ayda bir defa toplanır. Grup
Başkanı gerekli gördüğü durumlarda grubu toplantıya çağırır.
b)Görevleri: İletişim Becerileri ve Sosyal Etkinlikler Grubu aşağıdaki görevleri yapar:
1) Öğrenci ve çalışanların birbirleriyle, hasta-hasta yakınlarıyla ve toplumla iletişim
becerilerini geliştirmeye yönelik ders ve diğer etkinlikleri düzenlemek ve yürütmek,
2) İletişim Becerileri Eğitiminin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve önerilerde
bulunmak,
3) Öğrenci ve çalışanların birbirleriyle kaynaşmasını sağlayacak sosyal içerikli çeşitli

toplantı, gezi ve diğer etkinlikleri düzenlemek,
4) Öğrencilerin kentte ve yerleşke içindeki yaşamlarını kolaylaştıracak rehberlik
çalışmalarında bulunmak,
5) Öğrencilerin sosyal gereksinim ve isteklerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak,
6) Burs için başvuruda bulunan öğrencilerin durumlarını inceleyerek burs verilecek
öğrencilerin belirlenmesine yardımcı olmak,
7) Kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
İlkyardım Eğitimi Grubu
Madde 12a)Kuruluş ve İşleyişi: İlkyardım Eğitimi Grubu, TEBB’in görüşünü de dikkate alarak
Dekan’ın önereceği adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek Dâhili
Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerine bağlı en az birer Öğretim Üyesinden
oluşur. Grupta ayrıca; Acil Tıp Anabilim Dalı ve Aile Hekimliği Anabilim Dalından birer
Öğretim Üyesi bulunur. Görev süreleri sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Görev süresi
bitmeden boşalan üyeliğe seçilen üye geriye kalan süreyi tamamlar.
İlkyardım Eğitimi Grubu ilk toplantısında kendi içinden bir Başkan seçer. İlkyardım
Eğitimi Grubu en az üç ayda bir defa toplanır. Grup Başkanı gerekli gördüğü durumlarda
grubu toplantıya çağırır.
b)Görevleri: İlkyardım Eğitimi Grubu aşağıdaki görevleri yapar:
1) Öğrencilerin ilkyardımla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik dersleri
düzenlemek ve yürütmek,
2) İlkyardım eğitiminin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak ve bu
konuda toplantılar düzenlemek,
3) Kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Probleme Dayalı Öğrenim Grubu
Madde 13a)Kuruluş ve İşleyişi: Probleme Dayalı Öğrenim Grubu, TEBB’in görüşünü de dikkate
alarak Dekan’ın önereceği adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek
Temel Tıp Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerine bağlı ikişer
Öğretim Üyesi ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalından bir Öğretim Üyesinden oluşur. Grup üyeleri
kendi arasında toplanarak Grup Başkanı’nı ve Yardımcısı’nı belirler ve sonucu bir tutanak ile
Dekanlığa bildirir. Görev süreleri sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Görev süresi
bitmeden boşalan üyeliğe seçilen üye geriye kalan süreyi tamamlar.
Grup Başkanı ve Yardımcısı aynı tarihte görevlerinden ayrılamazlar. Bir takvim yılı içinde,
izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste üç kurul toplantısına katılmayan üyenin üyeliği düşer
ve yerine aynı yöntemle yenisi seçilir. Grup üyeliğinin düşmesi Dekan Onayı’nın ilgiliye
tebliğiyle yürürlüğe girer. Öğretim Üyesinin kurul üyeliğinden çekilme isteği, Grup
Başkanı’nın bildirimi ve Dekan Oluru ile yürürlüğe girer.
PDÖ Grubu gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları da çalışmalara katılmak üzere
davet edebilir. PDÖ Grubu, TEBB’e bağlı MÖTEK’in bir çalışma grubu olarak “Senaryo
Değerlendirme Grubu” oluşturur ve bu grup ile eşgüdüm içinde çalışır. PDÖ Grubunun en az
üç üyesi Senaryo Değerlendirme Grubunda görev alır.
b)Görevleri: Probleme Dayalı Öğrenim Grubu aşağıdaki görevleri yapar:
1) Eğitim-Öğretim programında yer alan Probleme Dayalı Öğrenim oturumlarını her yönüyle
organize etmek,
2) Grup Başkanı tarafından kurulun öğrenim hedeflerine uygun, PDÖ Yönlendiricisi Kursu
almış öğretim üyelerinden, dinamik yapıda ve Grup Başkanı’nın uygun gördüğü süre
içerisinde görev yapmak üzere “Senaryo Değerlendirme Grubu” oluşturarak yazılan
senaryoları değerlendirmek,

3) PDÖ konusunda mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının Tıp Eğitimi amaç ve
öğrenim hedefleri kapsamında içeriğini belirlemek ve programı oluşturmak,
4) Uygulanan eğitim programlarının etkinliği için ölçme ve değerlendirme yöntemlerini ilgili
kurullarla birlikte belirlemek ve uygulamak,
5) Ölçme Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilen eğitim programlarına yönelik
öğrenci ve eğitici geri bildirim sonuçlarına göre programları düzenlemek,
6) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi dışındaki birimlerin (T.C. Sağlık Bakanlığı,
diğer Kamu ve Özel Kuruluşların) PDÖ konusundaki eğitimlerine eğitici olarak katkıda
bulunmak ve bu kuruluşlardan istek gelmesi durumunda PDÖ Eğitici Kursu’nda görev alan
Öğretim Üyelerinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın izni ile bu
eğitimlere katılmasını sağlamak,
7) Sürekli Tıp Eğitimi Kurulunun isteği doğrultusunda PDÖ konusunda eğitim ve danışmanlık
vermek,
8) Gelen istekler doğrultusunda, ESOGÜ Tıp Fakültesi dışındaki birimlere yönelik olarak PDÖ
konusunda eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve danışmanlık vermek,
9) PDÖ eğitiminde görev almak üzere eğitici yetiştirmek ve eğiticilerin eğitimi programları
düzenlemek,
10) PDÖ’de uygulanması planlanan her dönem için müfredata ve amaç ve öğrenim hedeflerine
uygun senaryo yazımını sağlamak amacıyla ilgili öğretim üyelerinden senaryo yazım grupları
oluşturmak ve senaryo yazımı sırasında grupları yönlendirmek,
11) PDÖ konusunda kongre, seminer, eğitim toplantısı, sempozyum, çalıştay düzenlemek ve bu
amaçla yurt içi ve yurt dışında ilgili dernek ve diğer ilgili kuruluşlarla, işbirliği yapmak,
12) PDÖ konusunda Ulusal ve Uluslararası alanda gerçekleştirilecek olan projelere katkıda
bulunmak.
13) Kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
c) Grubun Çalışma Biçimi
Grup, eğitim yılı süresince her ay en az bir kez toplanır; gerektiğinde ek toplantılar da
yapılabilir. Kurul her toplantı için toplantı tutanağını tutar ve Dekanlığa iletir.
Senaryo Değerlendirme Grubunda bulunan üyeler uygulanan senaryolarla ilgili olarak
düzenlenen öğrenci ve öğretim üyeleri ile yapılan değerlendirme toplantılarına katılırlar.
Grup, her PDÖ uygulamasının sonunda hazırlanan ve uygulanan senaryoları, uygulamaya
katılan Öğretim Üyelerinin geribildirimlerine dayanarak değerlendirir. Her yıl, tüm senaryo
uygulamalarının bitiminde, uygulanan tüm senaryoları gözden geçirerek eğitim programının
diğer bileşenlerine uyum ve genel amaç ve öğrenim hedeflerine ulaşma bakımından
değerlendirir. Ayrıca, gelecek eğitim yılında yapılacak faaliyetler ile ilgili planlarını yapar.
Yıllık planlarını ve eğitim yılı ortasında ve sonunda hazırladıkları yıl içindeki faaliyetlerine
ilişkin çalışma raporlarını Dekanlığa iletir.
Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu
Madde 14a)Kuruluş ve İşleyişi: Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu, TEBB’in görüşünü de
dikkate alarak Dekan’ın önereceği adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından üç yıl için
seçilecek Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerine
bağlı ikişer Öğretim Üyesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalından bir Öğretim Üyesi, Fakülte
Araştırma Görevlisi Temsilcisi ve TEBB’in kendi içinden seçeceği bir üye olmak üzere
toplam 9 üyeden oluşur. Temel Tıp Bilimleri Bölümünden seçilecek üyeler tıpta uzmanlık
eğitimi veren Anabilim Dallarında görevli olmalıdır. Görev süreleri sona eren üyeler yeniden
seçilebilirler. Görev süresi bitmeden boşalan üyeliğe seçilen üye geriye kalan süreyi
tamamlar. TEBB’in kendi içinden seçeceği üyenin TEBB’ deki görev süresinin sona ermesi
halinde, kuruldaki görevi de kendiliğinden sona erer.
Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir Başkan seçer.

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu en az üç ayda bir defa toplanır. Kurul Başkanı gerekli
gördüğü durumlarda Kurulu toplantıya çağırır.
b)Görevleri: Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:
1) Fakültedeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi’nin geliştirilmesine ve varsa aksaklıkların
giderilmesine yönelik öneriler geliştirmek,
2) Tıpta Uzmanlık Öğrencileri için temel eğitim ilkeleri geliştirmek ve uygulanmasını
düzenlemek,
3) Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin uzmanlık sınavına girmek için yaptıkları başvuruda
durumlarını değerlendirmek,
4) Yurt dışında Ttıpta Uzmanlık Eğitimi vermeye yetkili bir sağlık kurumunda Tıpta
Uzmanlık Eğitimi yapan veya Tıpta Uzmanlık Belgesi alan Türk vatandaşlarından bilimsel
yönden incelenmesinin Fakültemizde yapılması Sağlık Bakanlığı tarafından istenenlerin,
durumlarını değerlendirmek,
5) Uzmanlık Derneklerinin ve Meslek Kuruluşlarının, Uzmanlık Eğitimi ile ilgili
çalışmalarını izlemek,
6) Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine yönelik anket uygulamaları için destek olmak,
7) Uzmanlık eğitimine ilişkin toplantılar düzenlemek,
8) Kendisine bağlı kurulabilecek çalışma gruplarının çalışmalarını yönlendirmek ve
izlemek,
9) Çalışma gruplarından gelen öneri ve bilgileri değerlendirerek TEBB’e görüş bildirmek,
10) Dekan, Fakülte Kurulu ya da TEBB’in vereceği diğer görevleri yapmak.
Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu
Madde 15a)Kuruluş ve İşleyişi: Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu TEBB’in görüşünü de dikkate alarak
Dekan’ın önereceği adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek Temel
Tıp Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerine bağlı ikişer Öğretim
Üyesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalından bir Öğretim Üyesi, Fakülte Araştırma Görevlisi
Temsilcisi ve Fakülte Öğrenci Temsilcinden oluşur. Görev süreleri sona eren üyeler yeniden
seçilebilirler. Görev süresi bitmeden boşalan üyeliğe seçilen üye geriye kalan süreyi
tamamlar.
Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir Başkan seçer. Sürekli Tıp
Eğitimi Kurulu en az üç ayda bir defa toplanır. Kurul Başkanı gerekli gördüğü durumlarda
Kurulu toplantıya çağırır.
b)Görevleri: Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:
1) Pratisyen ve Uzman Hekimler ile diğer sağlık çalışanlarına güncel tıp bilgilerinin
aktarılacağı toplantılar düzenlemek,
2) Fakültede gerçekleştirilecek sürekli tıp eğitimi kapsamındaki bilimsel toplantıların
konusunun belirlenmesine ve düzenlenmesine destek ve yardımcı olmak,
3) Kurum, Kuruluş ve Topluma Yönelik İlkyardım Eğitim Programları düzenlemek,
4)Toplumda sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla, toplumun önemli sağlık sorunlarına
yönelik toplantılar düzenlemek,
5) Dekan, Fakülte Kurulu ya da TEBB’in vereceği diğer görevleri yapmak.
Ölçme ve Değerlendirme Kurulu
Madde 16a)Kuruluş ve İşleyişi: Ölçme ve Değerlendirme Kurulu; Dekan Yardımcısı’nın
Başkanlığında, Başkoordinatör, Başkoordinatör Yardımcısı, TEBB, Anket Grubu ve İstatistik
Grubunun kendi içlerinden belirleyecekleri birer üye ile TEBB’in görüşünü de dikkate alarak
Dekan’ın önereceği adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek Temel
Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinden birer Öğretim
Üyesi olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur. Görev süreleri sona eren üyeler yeniden

seçilebilirler. Görev süresi bitmeden boşalan üyeliğe seçilen üye geriye kalan süreyi
tamamlar. Başkoordinatör ve Başkoordinatör Yardımcısı ile TEBB, Anket Grubu ve İstatistik
Grubunu temsil eden üyelerin TEBB, Anket Grubu ve İstatistik Grubundaki görevlerinin sona
ermesi halinde Ölçme ve Değerlendirme Kurulu’ndaki görevleri de kendiliğinden sona erer.
Ölçme ve Değerlendirme Kurulu en az üç ayda bir defa toplanır. Kurul Başkanı gerekli
gördüğü durumlarda Kurulu toplantıya çağırır. Toplantıya Kurul Üyeleri ile birlikte kendine
bağlı çalışma Grup Başkanları veya Grupları temsilen, Gözlemci olarak birer üye davet edilir.
b)Görevleri: Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası; sınavlar, anketler ve her türlü
istatistiksel çalışmaları düzenlemekle yükümlü olan Ölçme ve Değerlendirme Kurulu
aşağıdaki görevleri yapar:
1) Öğrencilere yönelik anketleri hazırlamak ve Fakülte Kurulu tarafından onaylanmış
anketleri uygulamak,
2) Fakültede yapılacak sınavlar için soru bankası oluşturmak,
3) Tıpta Uzmanlık Deneme sınavları için soru bankası oluşturmak,
4) Yılda en az bir kere olmak üzere, Tıpta Uzmanlık Sınavına yönelik deneme sınavları
organize etmek ve uygulamak,
5) TEBB’ e alanıyla ilgili önerilerde bulunmak,
6) Her Eğitim-Öğretim yılı döneminin sonunda, Tıp Eğitim ve Öğretimine yönelik
olarak, öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla ilgili verileri analiz etmek, yorumlamak ve
sonuçlarını TEBB’e sunmak,
7) Fakültenin, Eğitim-Öğretimle ilgili verilerini yıllara göre karşılaştırarak, durumu
saptamak ve ilerisi için plânlamalar yapılmasına katkıda bulunacak raporlar hazırlamak,
8) Her türlü sınavdan sonra, sınav sonuçlarını analiz etmek, yorumlamak ve
raporlandırmak,
9) TEBB tarafından, görev alanıyla ilgili olarak kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Anket Grubu
Madde 17a)Kuruluş ve İşleyişi: Anket Grubu; TEBB’in görüşünü de dikkate alarak Dekan’ın
önereceği adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek Temel Tıp
Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerine bağlı ikişer Öğretim
Üyesinden oluşur. Görev süreleri sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Görev süresi
bitmeden boşalan üyeliğe seçilen üye geriye kalan süreyi tamamlar.
Anket Grubu ilk toplantısında kendi içinden bir Başkan seçer. Anket Grubu en az üç ayda
bir defa toplanır. Grup Başkanı gerekli gördüğü durumlarda Grubu toplantıya çağırır.
b)Görevleri: Dekan, Fakülte Kurulu, TEBB ya da diğer kurulların isteği üzerine anket
hazırlanması veya hazırlatılması, uygulanması, yorumlanması, sonuçların bir rapor halinde
sunulması ve ilgili diğer işlerin yapılmasında, Ölçme ve Değerlendirme Kurulu’na yardımcı
ve destek olmaktır.
İstatistik Gurubu
Madde 18a)Kuruluş ve İşleyişi: İstatistik Gurubu; TEBB’in kendi içinden seçtiği bir üye,
Başkoordinatör ve TEBB’in görüşünü de dikkate alarak Dekan’ın önereceği adaylar arasından
Fakülte Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek Biyoistatistik Anabilim Dalı, Halk Sağlığı
Anabilim Dalı ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı birer öğretim üyesi olmak üzere
toplam beş kişiden oluşur. Görev süreleri sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Görev süresi
bitmeden boşalan üyeliğe seçilen üye geriye kalan süreyi tamamlar.
Başkoordinatör’ün ve TEBB’i temsil eden üyenin, TEBB’ deki görevinin sona ermesi
halinde İstatistik Grubu’ndaki görevleri de kendiliğinden sona erer.
İstatistik Grubu ilk toplantısında kendi içinden bir Başkan seçer. İstatistik Grubu en az üç
ayda bir defa toplanır. Grup Başkanı gerekli gördüğü durumlarda grubu toplantıya çağırır.

b)Görevleri: Anketler, sınavlar, Fakülte ile ilgili çeşitli verilerin istatistiksel olarak analiz
edilmesi, karşılaştırılması, yorumlanması ve ilgili diğer işlerin yapılmasında Ölçme ve
Değerlendirme Kurulu’na yardımcı ve destek olmaktır.
Çeşitli Hükümler
Madde 19-TEBB, kendisine bağlı Kurul ve Çalışma Gruplarıyla birlikte doğrudan
Dekan’a karşı sorumludur. Çalışma Grupları ilgili Kurullara, Kurullar TEBB’e bağlı olarak
çalışırlar.
Madde 20- TEBB’ in alacağı kararlar öneri niteliğinde olup, Dekan tarafından uygun
görüldüğü takdirde Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu’na sunulur.
Madde 21-TEBB ve bağlı Kurul ve Çalışma Gruplarında toplantı nisabı üye tam
sayısının yarıdan fazlasıdır. TEBB ve bağlı Kurul ve Çalışma Gruplarında kararlar toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki sayılır.
Madde 22-TEBB ve bağlı Kurul ve Çalışma Gruplarının sekreteryası Dekanlık tarafından
görevlendirilecek bir personel tarafından yürütülür.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
Madde 23- Uygulanmakta olan T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp
Eğitimi ve Bilişimi Birimi (TEBB) Yönergesi bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte
yürürlükten kalkar.
Yürürlük
Madde 24- Bu Yönerge Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25- Bu Yönerge hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

