
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ 

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI* 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam  

MADDE 1-(1) Bu usul ve esasların amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp 
Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Tıp Eğitim Programında yer alan sınav ve öğrenci 
değerlendirilmesine ilişkin etkinliklerin tamamını bütünlüklü bir sistem anlayışıyla programlı bir 
biçimde ele alıp sürekli ve stratejik olarak değerlendirmeyle ilgili çalışma usul ve esasların 
değerlendirmektir. 

Dayanak  

MADDE 2-(1) İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği 
ve İMÜ Uluslararası Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Komisyonun Oluşumu 

MADDE 3-(1) İstanbul Medipol Üniversitesi’nin 27.03.2018 tarihli ve 2018/02-01 sayılı Fakülte 
Kurulu Kararında oluşturulmuştur. 

Komisyonun Görevi 

MADDE 4-(1) Bütün Anabilim Dalları ile Koordinatörlükler ve diğer Kurul/Komisyonlarla iş birliği 
içinde objektif, geçerli ve güvenilir ölçme değerlendirme uygulamalarının işleyişinin izlenmesi ve ortaya 
çıkan/belirlenen ihtiyaç ve sorunların saptanması; bunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi. 

(2) Belirlenen/ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunlara yönelik çözüm olarak önerilen yöntem, araç ve 
gereçlerin kullanımının ilgili birimlere planlanması, 

(3) Öğrenci değerlendirmesi sürecinin iyileştirilip geliştirilmesine ilişkin hedeflerin 
tanımlanması, 

(4) Öğrenci değerlendirme sürecinde yer alan tüm tarafların (öğrenci, öğretim üyesi, dış 
paydaş, vb.) yararlanabileceği, değerlendirme uygulamalarının yürütülmesini ve değerlendirme 
sonuçlarının yorum ve kullanımının anlaşıla bilirliğini kolaylaştırıcı her türlü yayının hazırlanması ve 
dağıtılması, 

(5) Sınav sorularının sınav öncesi değerlendirilmesi, sınav sonrası analizi çalışmalarını koordine 
ederek geribildirim olur, 

(6) Klinik öncesi ve klinik eğitim dönemlerinde uygulanan eğitim programlarına yönelik 
değerlendirmeleri koordine eder, bu değerlendirmelerle ilgili hazırladığı raporları Anabilim Dallarına ve 
Koordinatörler Kuruluna iletir. 

Komisyon Çalışmaları  

MADDE 5-(1) Her eğitim-öğretim dönemi başında, belirlenen hedeflere göre yıllık çalışma 
planı, iş bölümü ve çalışma takvimi hazırlanır  



(2) Eğitim-öğretim yılı boyunca her ay en az bir kez toplanır ve toplantı görüşmeleri tutanakla 
kayıt altına alınır. 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 5-(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  

MADDE 6-(1) Bu usul ve esaslar 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere 
Fakülte Kurulu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7-(1) Bu Usul ve esasların İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi 
Dekanı yürütür. 

*(Fakülte Kurulunun 27.03.2018 tarihli ve 2018/02-01 sayılı kararı ile kabul edildi). 

 


