
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ 

KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ
(Senato: 24/07/2019 tarih 2019/11-2 sayılı karar)

Amaç ve Kapsam 
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 
mezuniyet öncesi tıp eğitiminin düzenli ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere 
görevlendirilen koordinatörler kurulunun; kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile çalışma 
usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Dayanak 
Madde 2- (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 16. ve 17. maddelerine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar: 
Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,

b) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu,

c) Fakülte: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesini,

d) Dekan: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

e) Fakülte Kurulu: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte
Kurulunu,

f) Kurul: Koordinatörler Kurulunu,

g) Ders kurulu başkanı: Ders kurulunun eğitim-öğretim ve sınav işleyişinden
sorumlu öğretim üyesidir.

h) Ölçme ve değerlendirme kurulu: Mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli
tıp eğitimi programlarının ölçme ve değerlendirmelerine ilişkin genel ilkeleri

belirler

i) Temel tıbbi beceriler eğitimi komisyonu: Mezuniyet öncesi mesleki gelişime
yönelik beceri eğitim programlarının içeriğini belirler, programı oluşturur, uygular
ve geliştirir.

Madde 4- Kurulun Oluşumu ve Kurul Alt Birimlerinin Görevleri 
(1) Kurulun Oluşumu: Kurul Başkoordinatör, Başkoordinatör Yardımcıları, Ölçme ve

Değerlendirme Kurulu Başkanı, Temel Tıbbi Beceriler Eğitimi Komisyonu Başkanı,

varsa Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı, Dönem Koordinatörleri ve Dönem
Koordinatör Yardımcılarından oluşur. Kurulun Başkanı Başkoordinatördür. Kurul,
üyeleri arasından bir sekreter seçer.
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gerekli koordinasyonu sağlar. Başkoordinatör görevinde bulunmadığı durumlarda 
yardımcılarından biri Dekan onayı ile Başkoordinatörlüğe vekalet eder. Görev süresi dolan 

Başkoordinatör aynı usul ile yeniden atanabilir. Kuruldan herhangi bir nedenle ayrılan 
Başkoordinatörün yerine aynı usul ile atanan öğretim üyesi ayrılanın süresini tamamlar. 

b) Başkoordinatör Yardımcısı: Başkoordinatörün önerisi ile biri temel tıp bilimlerinden,
diğeri klinik tıp bilimlerinden olmak üzere iki öğretim üyesi belirlenir ve Dekan tarafından 3
(üç) yıllığına atanır. Başkoordinatör Yardımcıları, Koordinatörler Kurulunun çalışmalarında
Başkoordinatöre yardım eder. Görev süresi dolan Başkoordinatör Yardımcıları aynı usul ile
yeniden atanabilir. Kuruldan herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine aynı usul ile atanan
üye, ayrılanın süresini tamamlar. Başkoordinatör ve Yardımcıları Fakültede yürütülen
mezuniyet öncesi eğitimin uygulanması ve işleyişinden Dekan adına birinci derecede
sorumludur

c) Dönem Koordinatörü: Atandığı dönemin eğitim ve öğretiminin işleyişinden sorumlu

öğretim üyesidir. Öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından 3 (üç) yıllığına atanır. Görev
süresi dolan veya görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Dönem Koordinatörü yerine
yeni atama yapılıncaya kadar Başkoordinatörün belirlediği bir Dönem Koordinatör
Yardımcısı göreve vekalet eder. Görev süresi dolan Dönem Koordinatörü aynı usul ile
yeniden atanabilir. Herhangi bir nedenle görevden ayrılan Koordinatörün yerine aynı usul ile
atanan Koordinatör, ayrılanın süresini tamamlar.

d) Dönem Koordinatör Yardımcısı: Atandığı dönemin eğitim ve öğretiminde Dönem
Koordinatörüne yardım eder. Dekan tarafından 3 (üç) yıllığına 2 (iki) Dönem Koordinatör
Yardımcısı atanır. Dönem Koordinatörünün görevinde bulunmadığı durumlarda Dönem
Koordinatörüne vekalet eder. Görev süresi Dönem Koordinatörü ile birlikte sona erer.
Görev süresi dolan Dönem Koordinatörü Yardımcıları aynı usul ile yeniden atanabilir.
Herhangi bir nedenle görevden ayrılan Dönem Koordinatörü Yardımcılarının yerine aynı
usul ile atanan Dönem Koordinatörü Yardımcıları ayrılanın süresini tamamlar. 

(2). Kurul Alt Birimlerin Görevleri 

Başkoordinatörün Görevleri: 

a) Kurula başkanlık etmek,

b) Fakültenin öğrenim hedefleri doğrultusunda dönem programlarının hazırlanması, dönem

programlarının entegrasyonu ve uygulanmasını sağlamak,
c) Koordinatörler ve Ders Kurulu Başkanları ile birlikte ilgili ders kurullarının bütünlük ve

entegrasyon içinde yürütülmesini denetlemek,
d) Sınav görevlendirmelerini takip etmek ve sınavların aksamadan yürütülmesini sağlamaktır.

Başkoordinatör Yardımcılarının Görevleri 

a) Başkordinatör tarafından yürütülen görevlerde Başkordinatöre yardım etmek,
b) Başkordinatörün olmadığı durumlarda ona vekalet etmek.
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