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NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 

ÖZ DEĞERLENDİRME KURULU YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar 

Amaç: 

MADDE 1. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Öz Değerlendirme 

Kurulunun (ÖDK) amacı, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi ve Öğretimi konusunda güncel ulusal 

akreditasyon standartları rehberliğinde kendi eğitim programındaki güçlü ve gelişmeye açık 

yönlerin ortaya konulması ve iyileştirme süreçlerinin başlatılması açısından Fakülte 

Yönetimine önerilerde bulunarak Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Akreditasyonu için 

nihai raporu hazırlamak ve ilerleyen süreçte plan çerçevesinde yapılması gereken 

değişiklikleri takip etmek. 

Kapsam: 

MADDE 2. Bu yönerge NEÜ Meram Tıp Fakültesi ÖDK’ nin oluşumu, çalışma yöntem ve 

esasları ile görevlerini kapsamaktadır.  

Dayanak:  

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

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4. Yönergede geçen; 

Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini 

Fakülte: NEÜ Meram Tıp Fakültesini 

Dekan: NEÜ Meram Tıp Fakültesi Dekanlığını, 

Dekan Yardımcısı: NEÜ Meram Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığını, 

Öz Değerlendirme Kurulu: NEÜ Meram Tıp Fakültesi Akreditasyon Öz Değerlendirme 

Kurulunu, 

Öz Değerlendirme Koordinatörü: ÖDK başkanını ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öz Değerlendirme Kurulu’nun Oluşumu ve Görev Süreleri, Çalışma Yöntem ve Esasları, ve 

Görevleri 
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MADDE 5. Öz Değerlendirme Kurulu’nun Oluşumu ve Görev Süreleri: 

1. Kurul; Dekanlık makamı tarafından en az 11 (onbir) üyenin belirlenmesi ile oluşturulur. 

Dekan Kurul’un doğal başkanıdır. Üyeler; Dekan/Dekan yardımcıları (Kurulun doğal üyeleri), 

Öz Değerlendirme Kurul Koordinatörü (Fakültede eğitim süreçlerine katkı yapmış, deneyimli 

bir öğretim üyesi olmalıdır), en az 3 (üç) Öğretim üyesi (Akademik kariyerin çeşitli aşamalarını 

temsil eden, Temel, Dahili ve Cerrahi Bilimler’ den birer olmak üzere) en az 3 (üç) Öğrenci 

(Klinik öncesi, klinik ve intörnlük sürecini temsil edebilecek), Meram Tıp Fakültesi mezunu 

pratisyen hekim veya aile hekimi, Asistan (Araştırma görevlisi), İdari personel (Eğitim 

altyapısını konusunda deneyimli), Eğitim koordinatörlükleri temsilcileri, Tıp Eğitimi ve Bilişimi 

Anabilim Dalı öğretim üyesi, Tıp Fakültesi Sekreteri, Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri personeli, Öz 

Değerlendirme Kurul sekreteri’ nden oluşur. 

2. Oluşturulan ÖDK çalışmalarını daha iyi gerçekleştirebilmesi için alt kurullar oluşturabilir 

(Amaç ve Hedefler, Eğitim Programının Yapısı ve İçeriği, Öğrencilerin Değerlendirilmesi, 

Öğrenciler, Program Değerlendirmesi, Akademik Kadro, Altyapı ve Olanaklar, Örgütlenme, 

Yönetim ve Yürütme, Sürekli Yenilenme ve Gelişim alt kurulları). Alt kurullar Dekanlık makamı 

ve Öz Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. Alt kurullar çeşidine göre 

Öğretim Üyesi, Asistan (Araştırma görevlisi), İdari Personel ve Öğrencilerden oluşur. 

3. Kurul üyeleri 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Gerekli görülen durumlarda Dekanlık makamı 

üyeleri değiştirebilir ve boşalan kurul üyeliklerine yeniden atama yapabilir. Görev süresi 

tamamlanan üye uygun görülürse yeniden görevlendirilebilir.  

4. Başkan kendisine yardımcı olmak üzere Kurul üyeleri arasından bir başkan yardımcısı 

seçer. Kurulun raportörü ve sekretaryası Koordinatörün önerisiyle Dekanlık makamı 

tarafından görevlendirilir. 

 

MADDE 6. Öz Değerlendirme Kurulu’ nun Çalışma Yöntem ve Esasları:  

1. Alt kurullardan ve eğitim ile ilgili kurullardan gelen bilgiler doğrultusunda Tıp Fakültesinin 

mezuniyet öncesi eğitim ve öğretim süreçlerini tarafsız olarak değerlendirir. Elde edilen 

bilgileri Fakültenin yönetimi başta olmak üzere eğitim faaliyetlerini yöneten kurullarla 

paylaşır ve önerilerde bulunur.  

2. Her eğitim/öğretim döneminde yılda en az üç defa olmak üzere ve gerektikçe 

Koordinatörün çağrısı üzerine toplanır. 
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3. Kurul, üye salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar 

alır. Oylamada oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

4. Kurul çalışmalarına yıl içerisinde mazeretsiz olarak üst üste 3 (üç) kez katılmayan üyenin 

görevi kendiliğinden sona erer. Kendi isteğiyle üyelikten ayrılmak isteyen kişi Dekanlık 

makamına gerekçesini belirtir dilekçe ile başvurur. Görevi sona eren üyenin yerine Dekanlık 

makamı tarafından yeni bir üyenin görevlendirmesi yapılır. 

5. Kurul Koordinatörü alt kurulların birbiri arasında ve üst kurul ile olan koordinasyonu 

sağlar. 

6.Kurul her eğitim ve öğretim yılı sonunda Öz Değerlendirme Raporu’nu Dekanlık makamına 

sunar. 

7. Öz Değerlendirme üst kurul ve alt kurulun yaptığı toplantı tutanakları, belgeler ve imzaları 

Öz Değerlendirme sekreteryası tarafından arşivlenir. 

8. Öz Değerlendirme Koordinatörü ihtiyaç halinde alt kurulları oluşturabilir ve bu kurulların 

hangi konuda çalışma yapacağı Koordinatör tarafından belirlenir. Kurulların 

görevlendirmeleri Koordinatör önerisiyle Dekanlık makamı tarafından yapılır. Kurullar 

raporlarını kendilerine verilen süre içerisinden tamamlayarak üst kurula sunarlar. 

9. Öz Değerlendirme Kurulu gerekli hallerde bilgi alma ve deneyimlerden yararlanma adına 

alanında uzman kişileri kurula davet edebilir.  

 

MADDE 7. Öz Değerlendirme Kurulu’ nun Görevleri 

1. NEÜ Meram Tıp Fakültesi’nin vermiş olduğu mezuniyet öncesi tıp eğitimini ulusal ve 

uluslararası akreditasyon standartlarını gözeterek fakültenin ve toplumun gereksinimleri 

doğrultusunda sürekli ve sistemik olarak değerlendirir. 

2. Fakültenin eğitimi programındaki güçlü ve gelişmeye açık yönlerini ortaya koyar ve mevcut 

durumunun iyileştirilmesi ve/veya geliştirilmesi için önerilerde bulunur. Ayrıca kalite 

güvencesi kültürünün yaygınlaşması ve içselleşmesine katkı sağlar. 

3. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi için Meram Tıp Fakültesi’ nin Öz Değerlendirme Raporunu 

hazırlar, sürekli yenilenme ve gelişim konusunda önerilerde bulunur. Bu raporları Dekanlık 

makamına sunar.  

4. Dekanlık makamı tarafından mezuniyet öncesi tıp eğitim ve öğretim ile ilgili diğer görevleri 

yerine getirir.  
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yürürlük ve Yürütme 

 

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 8 -  Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve 

Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.  

Yürürlük  

MADDE 9 -  Bu yönerge, Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten 

itibaren yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 10 -  Bu yönerge hükümlerini Tıp Fakültesi Dekanı yürütür. 

 


