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PROGRAM DEĞERLENDİRME ve GELİŞTİRME KOMİSYONU (PDK*) ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp 
Fakültesi (İMÜ)’ nde yürütülen eğitim-öğretim programının, program değerlendirme ve geliştirme 
kurulunun yapısını ve görevlerini belirlemektir.   

Kapsam  

MADDE 2- (1) İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesindeki Mezuniyet Öncesi 
Tıp Eğitimi Programının sürekli ve sistematik olarak değerlendirilmesi, mezuniyet öncesi öğrenci, 
öğretim elemanı ve idari personelden geri bildirimlerin alınarak, değerlendirilip geliştirilmesi ve ilgili 
kurul ve komisyonlara önerilerin sunulması ile ilgili hükümleri kapsamaktadır. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 
ve İMÜ* Uluslararası Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’ nin ilgili hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Komisyonun Oluşumu ve Çalışma Esasları 

MADDE 4- (1) Komisyon Başkanı, Başkan Yardımcı ve diğer üyeler iki öğretim yılı için Dekan 
tarafından görevlendirilirler. Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Temsilcisi, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu 
Temsilcisi, Baş Koordinatör, her dönemin Dönem Koordinatörleri ve öğrenci temsilcileri (Dönem-I, 
Dönem-II, Dönem-III’ den bir, Dönem-IV ve Dönem-V’ ten bir ve Dönem-VI’ dan bir öğrenci olmak üzere 
toplam 3 öğrenci) kurulun doğal üyeleridir. Her bölümü temsilen Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri’ 
nden en az birer öğretim üyesi kurulda yer alır. 

 (2) Komisyon, başkanın çağrısı üzerine gündemle toplanır. Toplantıda alınan kararlar, öneriler, 
yol haritası vb. hususlar bir rapor halinde Dekanlığa sunulur. Komisyon, eğitim-öğretim yılı süresince, 
eğitim-öğretim dönemi başı, ortası ve sonunda olmak üzere en az üç kez toplanır. Kararlar oy çokluğu 
ile alınır.  

 (3) Komisyon, gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları da çalışmalara katılmak üzere davet 
edebilir veya komisyon, kurul, iç ve dış paydaşlardan görüşler isteyebilir.  

Komisyonun Görevi 

MADDE 5- (1) Eğitim programının değerlendirilmesine uygun model, yöntem ve araçları 
belirleyerek, tanımlamak ve geliştirerek düzenlemek,  



(2) Eğitim Programının güncel Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Türkiye’ de ki diğer ulusal 
düzenlemeler ve uluslararası gelişmelerle uyumunu ve toplumun sağlık gereksinimlerine göre sürekli 
gelişimini sağlayacak süreçleri belirlemek, 

(3) Eğitim programını değerlendirmek için veri sağlamak, stajlarda grup temsilcileriyle 
iletişimde olmak, verileri dosyalamak değerlendirmek ve ilgili kurullara/komisyonlara ulaştırmak, 

(4) Eğitim programı yaklaşımı ve modelini değerlendirmek, programın işleyişine ve gelişimine 
yönelik gerekli düzenlemeleri ortaya koymak ve izlemek, 

(5) Çalışmaları sonucu ortaya çıkan rapor ve önerileri Koordinatörler Kurulu ile 
değerlendirildikten sonra Mezuniyet Öncesi Program Geliştirme Üst Kurulu (MÖMGÜK) ve Ölçme 
Değerlendirme Komisyonu’na iletmek, 

(6) Yazışmalar Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı sekreterliği üzerinden gerçekleştirilir ve arşivlenir. 
Yazışmalar ilgili ana bilim dallarına kapalı zarf içinde “gizli” ibaresi ile gönderilir. 

Komisyon Çalışmaları 

MADDE 6- (1) Her eğitim-öğretim dönemi sonunda, ilgili dönemde elde edilen verileri görüşür, 
analiz eder, raporlar ve ilgili birimlere gönderir. Analiz sonuçlarına göre program hedeflerini iş 
bölümünü ve yıllık çalışma takvimini belirler. 

 (2) Olağan toplantılarda, PDK* her öğretim yılı başı ve sonu olmak üzere en az iki kez ilgili 
dönemde elde edilen verileri görüşür, analiz eder, raporlar ve ilgili birimlere gönderir. Yıl sonu 
toplantısında geçmiş öğretim yılına ilişkin veriler toplu olarak değerlendirilir. Gerekli hallerde ek 
toplantılar veya e-posta yoluyla görüş alışverişi yapılır. 

(3) Her eğitim-öğretim dönemi sonunda kurul çalışmalarına ilişkin rapor hazırlayarak Dekanlığa 
sunulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDDE 7- (1) Bu usul ve esaslarda hükmü bulunmayan durumlarda, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanunu, İMÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, İMÜ Uluslararası Tıp 
Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönergesi ile Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 
uygulanır. 

Yürürlük 

MADDDE 8- (1) Bu usul ve esaslar 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak 
üzere Fakülte Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDDE 9- (1) Bu usul ve esasların hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp 
Fakültesi Dekanı yürütür. 

 **Fakülte Kurulu’ nun 17.08.2021 tarihli ve 2021/09-06 sayılı kararı ile kabul edildi. 

 


