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KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
TIPTA KARİYER KOMİTESİ  

KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Tanımlar, Kapsam ve Dayanak 

Amaç 

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tıpta Kariyer Komitesi’nin (Committee of Careers in Medicine- CCIM) 
düzenli ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere komitenin kuruluş, görev, yetki ve 
sorumluluklarına ilişkin çalışma esaslarını belirlemektir.  

Kapsam 

Madde 2. Bu Yönerge, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıpta Kariyer Komitesi’nin kuruluş, görev, yetki ve 
çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.  

Dayanak 

Madde 3. Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

Madde 4. 

KÜTF: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni,  
Dekan: KÜTF Dekanı’nı, 
Komite: Tıpta Kariyer Komitesi’ni  
KÜKGM: Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi’ni ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Komitenin Kuruluş ve Görevleri 

Komitenin Oluşturulması 

Madde 5. Komite, Dekanlığın teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kurulur. Komite, ilgili Dekan 
Yardımcısı ve farklı uzmanlık branşlarında tıp doktoru olan 5 öğretim üyesi ya da görevlisinden oluşur. 

Komitenin Çalışma Esasları 

Madde 6. Komite, üyeleri arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. Komitenin çalışmaları için tüm 
görevlendirmeler Dekan tarafından yapılır. Komite idari asistanı, KÜTF Akademik ve İdari Koordinatörü 
tarafından belirlenir, idari asistan komite toplantılarına katılır. 
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Komite Üyelerinin Görev Süresi 

Madde 7. Komite üyeleri ve komite başkanı 3 (üç) yıl süre için seçilir. Komiteye atama Dekanın onayı 
ile olur. Görev süresi biten bir üye yeniden atanabilir. Bir takvim yılı içinde, izinsiz ya da mazeretsiz 
olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine aynı yöntemle yenisi seçilir. 

Komitenin Görev ve Sorumlulukları 

Madde 8. Komite, KÜTF mevcut öğrencilerine, lisans eğitimi boyunca birinci sınıftan başlayarak kariyer 
kararlarını almalarına destek olmak amacıyla kurulmuştur. Komitenin ayrıca lise mezunu ve lise son 
sınıf öğrencilerine yönelik çalışmalar da gerçekleştirebilecektir. Komitenin temel misyonu, KÜTF 
öğrencilerinin ilgi alanları, değerleri, nitelikleri, kişilikleri, becerileri, ihtiyaçları, tercihleri ve yaşam 
biçimleri doğrultusunda kariyer yollarında “bir sonraki adımlarını” gerçekleştirmelerine mümkün olan 
en iyi şekilde destek olmaktır. 

Komitenin görev ve sorumlulukları şunlardır: 

• KÜTF öğrencilerine yönelik:  
o Her akademik yıl başlangıcında toplanarak bir önceki yılın hedef ve etkinliklerini 

değerlendirmek, gerektiğinde geliştirmek, yeni hedefler ve bu hedefler kapsamında 
etkinlikler belirlemek,  

o Her akademik yıl başlangıcında, bir seminer düzenleyerek, KÜTF hazırlık sınıfı öğrencilerine 
komite üyelerini ve komite çalışmalarını tanıtmak, 

o KÜTF her bir dönem öğrencilerine yönelik ve spesifik olabilecek şekilde, KÜKGM’nin kısa 
ve uzun dönemde düzenleyeceği etkinliklere önerilerle katkıda bulunmak,  

o Uzun dönemde, kapsamlı bir çevrimiçi araç ve kaynaklar içeren, yapılandırılmış bir “kariyer 
geliştirme ve takip programı” geliştirmek ve uygulamaya koymak, böylece tıp öğrencisine 
kişisel rehberlik ve destek sağlayabilecek güvenilir bir danışmanla iş birliği içinde çalışma 
fırsatı sunmak, 

o Öğrenci geribildirimleri dikkate alınarak, etkinlikler ve uzun dönem “kariyer geliştirme ve 
takip programı”nda gerekli değişiklikleri ve düzenlemeleri yapmak. 

o  
 

• Orta öğretim öğrencilerine yönelik:  
o Her akademik yıl başlangıcında toplanarak ve bir önceki yılın hedef ve etkinliklerini 

değerlendirmek, gerektiğinde geliştirmek, yeni hedefler ve bu hedefler kapsamında 
etkinlikler belirlemek,  

o Her yıl üniversite tercih dönemi sırasında KÜTF’de düzenlenen tanıtım günlerine katılarak 
komite üyelerini ve komite çalışmalarını tanıtmak, 

o KÜTF Dekanlık ile birlikte çalışarak, İstanbul ve Türkiye genelinde iletişime geçilecek orta 
öğretim kurumlarını belirlemek, akabinde bu kurumları ziyaret ederek KÜTF’yi 
tanıtabilecek öğretim üyeleri/görevlilerini Dekanlık’a önermek. 

Komitenin Çalışma Biçimi 

Madde 9. Komite, eğitim-öğretim yılı süresince her ay en az 1 kez toplanır. Gerektiğinde ek toplantılar 
da yapabilir. Bu toplantıların amacı gerek KÜTF öğrencilerine yönelik gerekse orta öğretim kurumları 
öğrencilerine yönelik yapılmasına karar verilen etkinliklerin ve çerçevesi çizilen hedeflerin, belirlenen 
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zamanlarda gerçekleşmesini sağlayabilmektir. Komite, her toplantı için tarih ve sayı numarası 
belirtilmiş bir toplantı tutanağı tutar, komite başkanı ve üyeleri tarafından imzalandıktan sonra 
Dekanlığa iletir.  

Komite Başkanı; 

• Her ay en az 1 kez komite üyelerini toplar, 
• Gerektiğinde, toplantı gündeminde yer alan konular çerçevesinde, KÜTF diğer komitelerinin 

tıpta kariyer ile ilgili olabilecek çalışmalarını entegre bir biçimde gerçekleştirebilmek için KÜTF 
komite başkanlarını ya da üyelerini komite toplantılarına davet eder, 

• Her eğitim-öğretim yılı sonunda bir sonraki eğitim-öğretim yılında yapacağı faaliyetler ile ilgili 
planlarını rapor halinde Dekanlığa iletir. 

Komite, KÜKGM ile yakın iş birliği içinde çalışır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlük 

Madde 10. Bu yönerge, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu’nun kabulünden sonra 
yürürlüğe girer.  

Yürütme 

Madde 11. Bu yönerge hükümleri Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.  




