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Fakültemiz Akreditasyon ve Öz Değerlendirme Kurulu Refleksiyon toplantısı 01 

Haziran 2022 Çarşamba günü saat 10.00’da dekanlık toplantı salonunda toplanmış olup, 

gündemin okunmasından sonra alınan kararlar imza ile tutanak altına alınmıştır. 

 

GÜNDEM: 

1) Bilgilendirme ve sunuş 

2) TEPDAD tarafından yapılan ÖDR rapor değerlendirmesinin görüşülmesi 

 

KARARLAR: 

1) Fakültemiz Akreditasyon ve Öz Değerlendirme Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Hülya 

KILIÇ YILMAZ 2021 yılı Öz Değerlendirme Raporu hakkında bilgilendirme sunumu 

gerçekleştirdi.  

2) TEPDAD tarafından; ‘’2020 yılı akreditasyon başvurunuz çerçevesinde hazırlamış 

olduğunuz Öz Değerlendirme Raporunuz (ÖDR) UTEAK tarafından 

değerlendirilmiştir. Öz Değerlendirme Raporunuzda sunduğunuz bilgi ve belgelere 

göre, yapılan değerlendirme sonucunda 39 temel standardın kısmen karşılandığı veya 

karşılanmadığı, kurumunuzun bu aşamada değerlendirme ziyaretine uygun olmadığı 4 

Şubat 2022 tarihli UTEAK toplantısında ve aynı tarihli TEPDAD Yönetim Kurulu 

toplantısında karar verilmiştir. ‘’ değerlendirmesi üzerine ilerleyen süreçteki iş planları 

hakkında görüşüldü. Kurul üyeleri tarafından iletilen görüşler aşağıda belirtilmiştir. 

a) İyi Yönlerimiz: 

1) Eğitici rolümüzün olduğu bilincinin oluşması 

2) 2021 yılında hazırlanan Öz Değerlendirme Raporumuzun (ÖDR) olması 

3) Genç üniversite olmamız 

 

b)Geliştirilmesi Gereken Yönler ve Çözüm Önerileri: 

1) Öğretim üyelerimizin ÖDR’nin hazırlanması hususunda katkılarının eksikliği; 

 



 

 

-Kurum aidiyet duygusunun arttırılması 

-Öğretim üyelerimizin sağlık alanındaki iş yükünün azaltılması 

-Bir gün eğitime ayrılması 

-Kurul toplantılarına hastanemiz Başhekiminin de davet edilmesi 

-Yönetimin eğiticileri zorunlu kılması 

2) Öğrenci katılımının azlığı: Tüm sınıflardan temsilci seçilmesi ve öğrencilere 

akreditasyon süreci ile ilgili bilgilendirmelerin arttırılması 

3) Kurul tarafından alınan kararlarının uygulanamaması: Dekanlık yönetiminin ilgili 

kararların eğiticiler tarafından uygulanıp uygulanmadığı konusunda takibin sağlanması 

amacıyla gerekli yazışmaların arttırılmasına yönelik çalışmalar yapması. 

4) Geniş ekip ile toplantı yapılmaması 

5) Eğiticilerin sağlık iş yükünün çok olması 

6) İdari Personel eksikliği 

7) Dokümantasyon eksikliği 

8) Akreditasyon ve Öz Değerlendirme Kurulu toplantılarına dekanlık yönetiminden 

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Atilla TOPÇU’nun temsilci olarak katılımının 

sağlanması. 

c)Planlamalar: 

1) Akreditasyon ve Öz Değerlendirme Kurulu toplantılarının mevcut üyeler ile devam 

edilmesi. 

2) Dış paydaşlardan görüş, öneri ve destek alınması için görüşme, toplantı vb. 

oturumların planlanması 

3) Rektörlük aracılığıyla Rize İl Sağlık Müdürlüğü’nde toplantı düzenlenmesi 

4) İç paydaşlardan görüş, öneri ve destek alınması için görüşme, toplantı vb. oturumların 

planlanması 

5) İki hafta sonra Akreditasyon ve Öz Değerlendirme Kurulu’nun toplanması 

6) Fakültemiz Öğretim Üyelerine tıp eğitimi ile ilgili eğitici eğitimi verilmesi 

7) Fakültemiz Akreditasyon ve Öz Değerlendirme Kurulu toplantılarının polikliniklerle 

çakışmaması için sabit toplantı günü belirlenmesi ve kurul üyelerine o gün poliklinik 

hizmeti yazılmaması için Başhekimlik makamından izin alınmasının sağlanması. 

 

Bu görüşler doğrultusunda gündeme yönelik olarak aşağıda yazılan nihai kararlar 

alınmıştır 

1. Fakülte kurumsal amaç ve hedeflerine ve eğitim programının amaç ve hedeflerinin 

güncellenmesine yönelik iç paydaş görüşlerinin alınması için çalıştay düzenlenmesi 

2. Amaç hedefler çalıştayının ardından dış paydaş görüşlerine yönelik arama konferansı 

düzenlenmesi 

3. Kurumsal iç organizasyonda yazışmaların aktif bir şekilde yürütülmesi, bu amaçla öz 

değerlendirme ve akreditasyon kurulunda tam zamanlı aktif bir sekreterya 

oluşturularak, yazı işleri takibinin öz değerlendirme ve akreditasyon kurul başkan ve 

yardımcıları gözetiminde yapılması 

4. 02.06.2022 tarihinde öz değerlendirme ve akreditasyon kurul başkan ve yardımcılarının 

kurul üyelerinin güncellenmesi ve çalışma sistematiği hakkında toplantı yapılmasına 

karar verildi.  


