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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLER KURULU 

ÇALIŞMA YÖNERGESİ 
 

Amaç ve Dayanak  
Madde 1: Bu yönerge, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Lisans eğitim-öğretimin 

düzenli bir şekilde yürütülmesinin planlanması ve koordinasyonu amacıyla düzenlenmiş 
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 
Tanımlar 
Madde 2: 
Yönergede geçen deyimler; 
Tıp Fakültesi: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Akademik Yıl: Her yıl her sınıf için Düzce Üniversitesi Senatosunca belirlenen 

tarihler arasındaki eğitim ve öğretim süresini, 
Lisans Eğitimi Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimin düzenli 

bir şekilde yürütülmesinin planlanması ve koordinasyonu için oluşturulmuş olan kurulu, 
Başkoordinatör: Lisans eğitimi koordinatörler kurulu başkanı, 
Dönem: Bir ders yılı, 
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü: Tıp Fakültesi öğrencilerinin I. ve II. 

Sınıfta almakla yükümlü oldukları "Yabancı Dil", "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" ve 
"Türk Dili" derslerinin Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca eğitim ve 
öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesinin planlanması ve koordinasyonundan sorumlu 
Öğretim Üyesini, 

Dış İlişkiler Koordinatörü: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 
Erasmus-Sokrates gibi Üniversitemizin kabul ettiği tüm diğer uluslararası eğitim 
programlarından yararlanması konusunda çalışmalar yapan Öğretim Üyesini, 

Koordinatör Öğrenci: Öğrencilerin görüşlerini kurulda sunmak üzere her sınıftan 
seçilmiş birer öğrenci temsilcisini,  

Ders Kurulu: Belirli bir sistemin değişik Anabilim/Bilim Dalı tarafından belirli bir süre 
içinde incelendiği dersler grubunu, 

Ders Kurulu Başkanı: Dönem koordinatörü tarafından atanan ve o ders kurulunun 
eğitim–öğretiminin verimli ve düzenli işleyişinden sorumlu öğretim üyesini, 

Staj Dönemi: IV, V ve VI. sınıflarda Anabilim/Bilim Dallarındaki klinik, ameliyathane 
ve polikliniklerdeki uygulamalı eğitimi, 

Staj Yöneticisi: Stajın düzenli yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini, 
Sınıf: Her biri bir ders yılını kapsayan dönemini,   
Dönem Koordinatörü: Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca 

eğitim ve öğretimin her sınıfta düzenli bir şekilde yürütülmesinin planlanması ve 
koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,  

Dönem Koordinatör Yardımcısı: Dönem koordinatörü yardımcısı öğretim üyesini, 
ifade eder. 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörü: (Düzce Üniversitesi Senatosunun 
07.02.2020 tarihli 2020/9 sayılı kararı ile eklenmiştir.) Tıp Fakültesinde eğitim gören 
yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye uyum ve eğitim sorunları konusundan sorumlu 
öğretim üyesini, 

Organizasyon ve Seçim 
Madde 3: (Düzce Üniversitesi Senatosunun 18.06.2015 tarih ve 2015/88 sayılı ve 

07.02.2020 tarihli 2020/9 sayılı kararları ile değiştirilmiştir.) Lisans Eğitimi Koordinatörler 
Kurulu; Başkoordinatör başkanlığında, Dönem Koordinatörleri, Ortak Zorunlu Dersler 
Koordinatörü, Dış İlişkiler Koordinatörü, Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörü ve 
Koordinatör Öğrencilerden oluşur.  

Dönem Koordinatörleri her sınıf için o sınıfta dersi bulunan Öğretim Üyeleri 
arasından, Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü ise i lk iki sınıfta dersi bulunan Öğretim 
Üyeleri arasından seçilir.  

Dönem Koordinatörü, Başkoordinatör tarafından iki yıl için atanır. Dönem 
koordinatörü tekrar görevlendirilebilir. 
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Dönem Koordinatör Yardımcısı, Dönem koordinatörünün önerisi de dikkate alınarak 
Başkoordinatör tarafından görevlendirilir. Dönem koordinatörü ile birlikte dönemin 
eğitiminden sorumludur. 

Dış İlişkiler Koordinatörü ve Koordinatör Yardımcısı Dekan tarafından önerilen en az 4 
öğretim üyesi arasından Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilir. 

Akademik yardımcılara ek olarak her sınıf için o sınıfta okuyan öğrenciler tarafından  
"Koordinatör Öğrenci" sıfatı ile bir öğrenci seçilir. 

Staj bulunan sınıflarda Koordinatör Yardımcılarının yanısıra her staj için her yıl ilgili 
Anabilim Dalının Kurulunca bir "Staj Yöneticisi" seçilir. Staj Yöneticisi Anabilim Dalı 
Kurulunun staj eğitimi ile ilgili aldığı kararların uygulamasını takip eder. 

Ders kurulu bulunan sınıflarda ise her ders kurulu için o ders kurulunda ders veren 
Öğretim Üyeleri arasından üç yıl için ilgili dönem koordinatörü tarafından Ders Kurulu 
Başkanı seçilir. 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörü Başkoordinatör tarafından iki yıl için atanır. 
Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörü tekrar görevlendirilebilir. 

  
 
Madde 4: Başkoordinatör, tüm dönemlerin eğitiminden sorumlu Dekan Yardımcısıdır. 

Dekan tarafından atanır. Koordinatör görevlendirmeleri Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı’nın atandığı akademik yıldaki I, II, III. sınıfların ders proğramının bitiş 
tarihinde yapılır. Lisans Eğitimi Koordinatörler Kurulu, görevine Dekan'ın atandığı 
Akademik Yılı izleyen Akademik Yılın başında başlar. Üyelerden herhangi birisinin 
herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde ise Madde 3'de belirtilen usul ile yenisi 
belirlenir.  

 
Toplantı ve Oylama 
Madde 5: Lisans Eğitimi Koordinatörler Kurulu her yarıyılda en az birkez veya 

başkanın daveti üzerine toplanarak görevi dahilindeki konuları görüşür ve alınan 
kararları bir raporla en geç bir hafta içinde Tıp Eğitimi Üst Kurulu’na ve Dekanlığa 
sunar. Kurulun toplanabilmesi için salt çoğunluk yeterlidir.  

 
Madde 6: Başkoordinatör ve koordinatörler oy kullanır, koordinatörlerin 

katılmadığı toplantılarda koordinatör yardımcıları toplantıya katılır. Koordinatör 
öğrencilerin görüşleri tek oy olarak oylamalara yansır. Oylamada çekimser oy 
kullanılamaz, oylamada eşitlik sağlanması durumunda Başkanın oyu belirleyicidir. 

 
Madde 7: Kurulun sekreteryası Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri tarafından yürütülür. 
 
Lisans Eğitimi Koordinatörler Kurulunun Görevleri 
Madde 8: 
a. Dekanlığa bağlı tüm lisans eğitimi birimlerinde eğitim ve öğretimin düzenli ve 

birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 
b. Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca akademik takvimleri ve 

eğitim, öğretim programlarını hazırlamak, 
c. Her akademik yıl için birinci ve ikinci yarıyıl sonunu izleyen bir ay içinde o 

yarıyıla ait değerlendirmeleri, yapılan anket ve iletişim toplantılarının ışığında 
değerlendirerek hazırlanacak raporu Dekanlığa sunmak, 

d. Gelecek öneriler çerçevesinde eğitimin kalitesini yükseltmek için o yıla ait 
öncelikli ihtiyaç listesini belirlemek, gereken ders eğitim araçları ve altyapısı 
hakkında görüş oluşturarak bu görüşleri Dekanlığa sunmak. 

e. Her kademede öğrenci danışmanlık hizmetlerini izlemek, incelemek ve bu 
konuda görüş hazırlamak,  

f.Fakülte yetkili organları tarafından kendisine verilecek öğrenci eğitimi ile 
ilgili diğer her türlü görevi yapmak, 

g. Yönetmelik ve yönergelerde yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş 
ve öneri belirlemek. 
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Dönem Koordinatörlerinin Görevleri: 
Madde 9: 
a. Ders kurulu başkanını belirlemek, 
b.Kendisine bağlı ders kurul yada stajların ilgili yönetmelik ve yönerge çerçevesinde 

yürütülmesini denetlemek, 
c.Ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını 

sağlayarak öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetlemek. 
d. Laboratuvarların hazırlanıp, laboratuvar çalışmalarının yürütülmesini düzenlemek. 
e. Ders programlarının öğretim üyelerine ulaştırılmasını sağlamak, 
f. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak ve Başkoordinatörlüğe bildirmek. 
g.Öğrencilerin sınav sonuçlarına olan itirazlarını inceleyip başkoordinatöre bildirmek, 
h. Eğitim çalışmalarının ders programlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 

staj eğitimini takip etmek, 
ı. Eğitim yılı sonunda eğitim çalışmalarının başarısını değerlendirmek ve sonuçlarını 

Başkoordinatörlüğe iletmek, 
i. Ders kurulu ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek. 
 
Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörünün Görevleri 
Madde 9/A: (Düzce Üniversitesi Senatosunun 07.02.2020 tarihli 2020/9 sayılı 
kararı ile eklenmiştir.) 
a. Yabancı Uyruklu Öğrencilere Fakültenin işleyişi ve öğrenci eğitim ve disiplin 

mevzuatı hakkında uyum tanıtım programı hazırlamak. 
b. Yabancı uyruklu öğrencilerin akademik danışmanlık işlemlerini yürütmek, 
c. Yabancı uyruklu öğrencilerin akademik sorunları hakkında Başkoordinatörü 

bilgilendirmek, 
Ders Kurulu Başkanlarının Görevleri 
Madde 10: 
a. Ders kurulu başkanı ders kurulunun işleyişi konusunda ilgili dönem 

koordinatörlüğü ile işbirliği ve iletişim içinde çalışmak. 
b. Ders kurulu programının eksiksiz ve düzenli bir sekilde yürütülmesini sağlamak. 
c. Ders kurulu başkanı ilgili ders kurulunun kurul sonu pratik ve teorik sınav 

sorularının ilgili anabilim dallarından yazılı olarak talep edilerek derlenmesi, kitapçık 
şekline getirilip gizli olarak çoğaltılması ve sınav gününe kadar güvenle saklanmasından 
sorumludur. Ders kurulu başkanı soru basımı sırasında basım yerinde bizzat bulunmakla 
yükümlüdür. 

d. Ders kurulu başkanı sınav esnasında salon başkanları ve sınav gözetmenlerinin 
sınıflara yerleştirilmesinden ve sınavın asayişinden sorumludur. Sınav esnasında sorular 
veya sınav evrakları ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunların ilgili dönem koordinatörlüğüne 
iletilerek çözülmesini sağlar. Ders kurulu başkanı sınav sırasında mutlaka sınav salonlarını 
denetler. 

e. Ders kurulu başkanı sınav evraklarının ilgili dönem koordinatörlüğü ile beraber 
değerlendirilmesinden sorumludur. 

f. Değerlendirilen cevap kağıtları ve soru kitapçıkları bir tutanakla arşivlenmek üzere 
öğrenci işlerine, teslim eder. 

g. Ders kurulu bittikten sonra dönem koordinatörleriyle birlikte iki hafta içinde ders 
kurulu öğretim elemanlarını toplamak, uygulanan ders kurulunun genel değerlendirmesini 
yapmak, konu başlıklarını ve içeriğini güncelleştirerek sonraki ders kurulunun taslağını 
hazırlayıp dönem koordinatörüne sunmakla görevlidir. 

 
Staj Yöneticilerinin Görevleri 
Madde 11: 
a. Staj programını hazırlar, programın eksiksiz ve düzenli bir sekilde yürütülmesini 

sağlar. 
b. Stajlarda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde 

yapılmasını sağlar ve bunların öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetler. 



D. Ü. TIP FAKÜLTESİ 
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLER KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 

 4

c. Staj sınavının düzenli şekilde yapılmasını ve sınav sonuçlarının doğru hesaplanıp 
açıklanmasından birinci derecede sorumludur. 

d. Stajlarla ilgili anketlerin yapılmasını sağlar. 
 
Sınav Salon Başkanı ve Sınav Gözetmenlerinin Görevleri 
Madde 12:  
a. Her sınav salonunda ilgili dönem koordinatörü ve ders kurulu başkanı tarafından 

belirlenen bir salon başkanı ve ihtiyaç kadar sınav gözetmeni bulunacaktır. Salon başkanı 
mutlaka öğretim üyeleri, sınav gözetmenleri ise araştırma görevlileri arasından 
seçilecektir. Salon başkanları sınav salonunu mazeretsiz ve ilgili ders kurulu başkanının 
haberi olmadan terk edemezler. 

b. Sınav gözetmenleri tüm sınavlarda sınav saatinden en az on dakika önce sınav 
yerinde olmalı ve sınav süresince görev yerinden ayrılmamalıdır. 

c. İlgili ders kurulunun dönem koordinatörü tarafından sınavın yapılacağı 
dershanelerde görevlendirilirler. 

d. Sınav salon başkanı ve gözetmenleri görevli oldukları dershanede sınavın 
asayişinden sorumludurlar. Kopya vb. sınav asayişini bozan her türlü olumsuz gelişmeyi 
anında ders kurulu başkanına haber vermek ve tutanak tutmak zorundadır.  

e. Sınav gözetmenleri, sınava giren öğrenci sayısını belirleyerek mevcut öğrencilerin 
yoklama çizelgesine imza atmalarını sağlarlar. 

f. Sınav salon başkanı sınav sonunda; “Kendileri tarafından imzalanmış yoklama 
çizelgesi ve sınav tutanağı”, “Sınav soru kağıtları”, “Sınav cevap kağıtları”, “Boş soru ve 
cevap kağıtlarını” ders kurulu başkanına bizzat teslim etmekle yükümlüdür. 

 
 
 
Yürürlülük Maddesi 
Madde 13: Bu Yönerge Düzce Üniversitesi Senatosu tarafından kabulü tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 
 
Madde 14: Bu yönerge hükümleri Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. Düzce 

Üniversitesi Senatosunun 13.05.2010 tarih ve 2010/63 sayılı kararı ile kabul 
edilmiştir. 


