CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MESLEKİ BECERİ EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleki Beceri Eğitim
Komisyonunun (MBE) yapısı, görevleri ve işleyiş esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2 – (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Kurulun Oluşturulması ve Çalışma Esasları
Madde 3 – (1) Komisyon, biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olmak üzere en az yedi öğretim
üyesi ile en az iki öğrenci temsilcisinden oluşur. Komisyon başkanı ve üyelerinin atama ve görevlendirmeleri
Dekan tarafından yapılır. Komisyon, kendi üyeleri arasından bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.
Komisyon gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları da çalışmalara katılmak üzere davet edebilir.
Komisyon gerektiğinde alt komisyonlar oluşturabilir. Alt Komisyon oluşturulması ve çalışmaları için tüm
görevlendirmeler Komisyon Başkanının önerisiyle Dekan tarafından yapılır.
Üyelerin Görev Süresi
Madde 4 – (1) Komisyon üyeleri (öğrenci temsilcileri hariç) 3 (üç) yıl için atanır. Komisyona yeni
atama, Komisyon Başkanının önerisi ile Dekan tarafından yapılır. Görev süresi biten bir üye yeniden
atanabilir. Bir takvim yılı içinde, mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.
Görev ve Sorumluluk
Madde 5 – (1) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi MBE Komisyonunun görev ve sorumlulukları;
a) Mezuniyet öncesi mesleki beceri eğitim programlarının içeriğini belirlemek, programı oluşturmak,
uygulamak ve geliştirmek,
b) Mesleki beceri eğitim programları için ölçme ve değerlendirme yöntemlerini ilgili kurullarla birlikte
belirlemek ve uygulamak,
c) Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile iş birliği yapılarak öğrenci ve eğitici geri bildirimlerini almak,
değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kurullarla paylaşmak,
d) Mesleki beceriler kazandırma eğitimi ile ilgili araştırmalar yapmak, raporlamak ve yayımlamak,
e) Üniversitelerde mesleki beceri eğitimi konusunda çalışanlar ile koordinasyon yoluyla üniversite ve
diğer eğitim hastanelerindeki mesleki beceri eğitimi konusunda fikir alış verişinde bulunmaktır.
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Komisyonun Çalışma Biçimi
Madde 6 – (1) MBE Komisyonu her yarıyıl en az iki kere olmak üzere başkanın daveti üzerine toplanarak
gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar. MBE Komisyonu, tıp eğitimi ve
öğretimi ile ilgili kişileri ve dönem koordinatörlerini gerek gördüğünde toplantılarına çağırabilir. Çağrılan bu
kişiler görüşlerini sunabilir, ancak oylamaya katılamaz. Komisyonun toplanabilmesi için salt çoğunluk yeterlidir.
Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz, eşitlik sağlanması
durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. Komisyon her toplantı için toplantı tutanağı tutar ve Dekanlığa sunar.
Komisyon her eğitim öğretim yılı sonunda, gelecek eğitim öğretim yılında yapacağı faaliyetler ile ilgili
planlarını yapar. Yıllık planlarını ve eğitim öğretim yılı ortasında ve sonunda hazırladıkları yıl içindeki
faaliyetlerine ilişkin çalışma raporlarını Dekanlığa iletir.
Yürülülük
Madde 7 – (1) Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun kabulünden sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 – (1) Bu yönerge hükümleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından
yürütülür.
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