
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Paydaş Çalıştay Raporu 

Çalıştay Başlıkları 

1. Mezun Yetkinlikleri 

2. Kurumsal Amaç ve Hedefler: Eğitim, Hizmet ve Araştırma Alanındaki Hedefler 

3. Eğitim Programının Amaç ve Hedefleri 

Çalıştay Hazırlık Süreci 

- Fakültemiz Öz Değerlendirme Raporu, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından değerlendirilmiş ve Mart 2022 tarihinde 

görüşleri fakültemiz ile paylaşılmıştır. Değerlendirme raporunda, kurumsal amaç ve 

hedeflerin belirlenmesinde iç paydaş katılımının önemi vurgulanmıştır.  

- Fakültemiz Akreditasyon Öz Değerlendirme Kurulu bu doğrultuda, iç paydaşların 

katılımı ile kurumsal amaç ve hedeflerin konu alınacağı bir çalıştay yapılmasını 

planlamıştır.  

- Çalıştay içeriği, kurumsal amaç ve hedeflerin yanı sıra mezun yetkinlikleri ve eğitim 

programının amaç ve hedeflerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.  

- Çalıştay öncesi genel bilgi sunmak ve katılımcılardan görüş almak amacıyla hazırlanan 

ön değerlendirme anket formu, kurumsal e-posta adresleri aracılığı ile hedef kitleye 

ulaştırılmıştır. Çalıştay öncesinde ilgili ön değerlendirme anket formunun sonuçları 

derlenmiştir.  

- Katılımcılara çalıştay esnasında sunulacak, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 

Çerçevesi (TYYÇ) hakkında genel bilgileri içeren föy hazırlanmıştır.  

 

 

Yer: RTEÜ eğitim araştırma Hastanesi Konferans Salonu 

Tarih: 13.09.2022 

Hedef kitle: Fakülte İç paydaşları (fakülte akademik personel, idari personel, öğrenciler). 

Raportör: Dr. Öğr. Üyesi Nur Hürsoy 

 

 

 

 

 



Katılımcılar (İç Paydaşlar) Hakkında Genel Bilgiler: 

Çalıştay duyurusu kurumsal e-posta ve elektronik bilgi belge yönetim sistemi üzerinden 

yapılmıştır. Ayrıca toplantı öncesinde sosyal ağ üzerinden davet yinelenmiştir. Çalıştaya 

katılım sağlayanlara ait bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

 

Giriş Oturumu 

Katılımcılara, TYYÇ hakkında genel bilgileri içeren föyler, Ulusal Çekirdek Eğitim 

Programı-2020 ve hatırlatma amacıyla ön değerlendirme anket formunun çıktısı dağıtılmıştır. 

Çalıştay başlangıcında Doç. Dr. Hülya Kılıç Yılmaz tarafından fakültemizin 

akreditasyon süreci hakkında bilgi verildi. Bu bağlamda, akreditasyonun gerekliliği vurgulandı 

ve ülkemizde akredite tıp fakültelerinden örnekler sunuldu.  

Çalıştayın ana amacının kurumsal amaç ve hedeflerin belirlenmesi olduğu, amaç ve 

hedeflerin belirlenmesinde mezun yetkinliklerinin temel alınabileceği ifade edildi. Benzer 

şekilde eğitim programının amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde iç paydaş görüşlerinin önemi 

vurgulandı. 

Giriş sunumunun ardından Doç. Dr. Hüseyin Çetin Ketenci ön değerlendirme anket 

formundan elde edilen verileri sundu ve sunum esnasında interaktif olarak her başlık 

katılımcıların görüşlerine açıldı.  
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Birinci Oturum 

Konu Başlığı: Mezun Yetkinlikleri 

Yetkinlik kavramının tanımı yapılarak oturuma başlandı. 2021 yılında belirlenmiş olan 

mezun yetkinlikleri ve bu yetkinliklere Akreditasyon ve Öz Değerlendirme Kurulu tarafından 

TYYÇ baz alınarak eklenen başlıklar tartışmaya açıldı. UÇEP ve TYYÇ önerileri eşliğinde 

fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı ile kazandırılması hedeflenen mezun 

yetkinlikleri üzerinde fikir alışverişi yapıldı.  

“Lider- Yönetici” yetkinliği görüşlere açıldı. Lider-yönetici yetkinliğinin neleri içerdiği, 

bir hekim adayına bu yetkinliğin nasıl kazandırılabileceği konusunda fikirler öne sürüldü. Ekip 

üyesi yetkinliği ile birleştirilebileceğine karar verildi. 

Sağlık Eğiticisi kavramının “Sağlık Hizmet Sunucusu” alt başlığı olabileceği, ayrıca bir 

madde olarak tekrarlanmayabileceği önerildi. 

Sağlık Savunuculuğu ve Sağlık Koruyucusu terimlerinin benzerliği ve içerikleri 

tartışıldı. UÇEP üzerinden örneklerle, bu yetkinliklerin ders programlarına nasıl 

yerleştirilebileceği vurgulandı. Sağlık koruyucusu yetkinliğinin ayrı başlık altında ele 

alınmasına karar verildi. 

“Araştırmacı yönü olan” yetkinlik tanımı tartışmaya açıldı. “Bilimsel ve analitik 

yaklaşım gösteren” başlığı altında birleştirilebileceği konusunda fikir birliği sağlandı. 

Oturumun sonunda sonuç olarak RTEÜ Tıp Fakültesi Mezun Yetkinlikleri ve 

yetkinliklerle ilgili yeterlikler TYYÇ ve UÇEP doğrultusunda güncellendi (Ek-1). 

İkinci Oturum 

Konu Başlığı: Kurumsal Amaç ve Hedefler 

Kurumumuzun amaç ve hedeflerinin eğitim, hizmet ve araştırma alanlarında ayrı ayrı 

belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda kurumsal amaç ve hedeflerde sadece 

mezuniyet öncesi tıp eğitiminin değil, uzmanlık, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin, fakülte 

idari personelinin, ortak kullanım protokolü kapsamında birlikte çalışılan eğitim araştırma 

hastanesi personelinin, akademik kadronun sürekli mesleksel gelişim faaliyetlerinin, topluma 

yönelik eğitim çalışmalarının da göz önünde bulundurulması vurgulandı. Tıp Fakültesi olarak 

bölgemize ve ülkemize sunabileceğimiz katkıların göz önünde bulundurularak görüşlerin 

sunulması istendi. 

Eğitim, hizmet ve araştırma alanında belirlenen genel amaçlar tartışıldı. Kullanılan 

ifadeler üzerinde tartışıldı, tanımlar ve kavramlar açıklandı.  

Eğitim alanındaki amaç ve hedeflerde, akademik personelin sürekli mesleksel gelişim 

sürecinin desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Öğrenci ve eğiticilerin yanı sıra idari personelin 

eğitimi konusunun da gündeme alınabileceği önerildi. Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve 

Araştırma Hastanesinde hizmet faaliyetlerinin sürdürülmesi nedeniyle, fakülte tarafından 

gerekli desteğim sağlanabileceği fikri sunuldu. 



Simülasyon merkezinin etkin ve etkili kullanımını teşvik etmek, simülasyon temelli 

eğitimleri öne çıkarmak amacı ile hedefler bölümüne ekleme yapılabileceği önerildi.  

Sertifikalı kurslarla eğitim faaliyetlerinin kurumsal özelliğinin arttırılabileceği, 

standardizasyona katkı sağlanabileceği üzerinde fikir beyan edildi.  

Topluma yönelik sosyal sorumluluk projelerinde öğretim üyelerinin ve öğrencilerin 

aktif rol almaları ve bu sosyal sorumluluk projelerinin çıktılarının çeşitli iletişim araçları 

kullanılarak paylaşılmasının sağlık okur-yazarlığını arttıracağı kanaatine varıldı.  

Fakültemizin hizmet faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi aracılığı ile gerçekleştirildiği ve amaç-hedeflerin de bu yönde değerlendirilmesi 

gerektiği tartışıldı.  

Araştırma alanında olanaklar sunmanın, alt yapı çalışmalarını desteklemenin de 

amaçlarımız arasında yer aldığı belirtildi. Özellikle çay alanında ihtisaslaşmış bir üniversitesi 

olduğumuz vurgulandı. Bu konuda yapılacak proje ve araştırmaların üniversitemiz tarafından 

desteklenmekte olduğu katılımcılara bildirildi.  

Oturumun sonunda sonuç olarak RTEÜ Tıp Fakültesi Kurumsal Amaç ve Hedefler 

katılımcıların görüşleri doğrultusunda güncellendi (Ek-2). 

Üçüncü Oturum – Eğitim Programının Amaç ve Hedefleri 

Eğitim programının amacı katılımcılarla paylaşıldıktan sonra, amaçta yer verilen her 

ifadenin programımızda karşılık bulması gerektiği vurgulandı ve bu yönde öneriler sunuldu. 

Eğitim programının güncellenmesi, ders içeriklerinin amaçlara uygun hale getirilmesi ve 

denetim mekanizmalarının işlevsel olması gerektiği yönünde görüşler sunuldu. Program 

amacında belirtilen hususlarda yeni bakış açıları kazanma ve verdiğimiz eğitimlerde de bu 

yönde paylaşımlarda bulunma gerekliliği vurgulandı.  

Yaşam boyu öğrenme kavramının uygulamadaki yansımaları hakkında fikirler sunuldu. 

Öğrenen merkezli eğitimlerin yaygınlaştırılmasının, yaşam boyu öğrenme alışkanlığına katkı 

sunacağı belirtildi. Bilgi yarı ömrünün oldukça kısaldığı günümüzde, temel rehber ve 

kılavuzların güncel versiyonlarının takip edilmesinin önemi vurgulandı.  

Oturumun sonunda sonuç olarak RTEÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim 

Programının Amaç ve Hedefleri katılımcıların görüşleri doğrultusunda güncellendi (Ek-3). 

Son Oturum – Çalıştayın Sonlandırılması 

Çalıştay sonlandırılırken katılımcıların daha sonradan eklemek istedikleri önerileri 

olduğunda elektronik posta aracılığı ile (hulya.kilicyilmaz@erdogan.edu.tr) paylaşabilecekleri 

belirtildi. Çalıştayı değerlendirmek için web tabanlı “Menti” uygulaması aracılığı ile 

katılımcılardan “evlerine götürecekleri kazanımlar” hakkında örnekler istendi ve oluşan 

“kelime bulutu” sunuya yansıtıldı.    

mailto:hulya.kilicyilmaz@erdogan.edu.tr


 

Çalıştay akış şemasında her bir oturum alt başlığında belirtilen tartışma konuları ve 

alınan kararlar doğrultusunda akreditasyon ve redaksiyon ekibi tarafından Kurumsal Amaç ve 

Hedefler, Eğitim Programı Amaç ve Hedefleri ile Mezun Yetkinlikleri hakkında öneriler 

oluşturularak Dekanlığa sunulması planlanmıştır.  

Doç. Dr. Hülya Kılıç Yılmaz 

Doç. Dr. Hüseyin Çetin Ketenci 

Doç. Dr. Neslihan Özçelik 

Doç. Dr. Tahsin Gökhan Telatar  

Dr. Öğr. Üyesi Nuray Demirci Güngördü 

Dr. Öğr. Üyesi Nur Hürsoy 

 


