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A. Kurum Hakkında Bilgiler 

 

İletişim Bilgileri: Birim Kalite Sorumlusu 
Adı soyadı : Kamile GÜL 

Ünvanı  : Prof. Dr. 

Görevi  : Dekan V. 

Adresi  : KSU Tıp Fakültesi Dekanlığı 

Telefon  : 344 300 34 07 

Faks   : 344 300 34 09 

Eposta  : kgul@ksu.edu.tr 

 

Tarihsel Gelişimi 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bakanlar Kurulunca 09.05.1996 

tarihinde kurulmuştur. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayan Fakültemizde 633 

öğrenci, 184 araştırma görevlisi, 151 öğretim üyesi ve 17 idari personel bulunmaktadır. 
Misyonu, Vizyonu,  

Misyonumuz 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu; güncel bilimsel bilgi 

birikimine sahip, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmet sunma bilgi, tutum ve 

becerisine sahip, gerek meslektaşları gerekse hastalarıyla iletişim becerileri gelişmiş, etik değerlere 

saygılı, çağdaş tıbbın tanımına da uygun olarak hastalarına “biyo-psiko-sosyal” yaklaşabilen, kanıta 

dayalı tıp uygulamalarını günlük pratiğinde kullanabilen, kendini sürekli geliştirme isteğinde olan, 

bilimsel araştırmanın önemini kavramış, yaptığı araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda 

bulunmayı amaçlamış ve toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz 

sahibi olacak hekimler yetiştirmektir. 

Vizyonumuz 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin vizyonu; öğrencilerine günümüz 

tıp biliminin ulaştığı düzeyde tıp eğitimi sunmak, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak 

bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve nihayetinde tıp fakülteleri 

arasında eğitim-araştırma ve uygulamaları ile ön sıralarda yer almaktır. 

Değerleri ve Hedefleri 

Tıp Fakültesi lisans programının amacı mesleğini, etik kavram ve yasal kuralları gözeterek 

uygulayan, araştırmacı ve sorgulayıcı olan, yaşam boyu  eğitimi benimsemiş ve kendi kendine eğitim 

yeteneğini geliştirmiş, bilgiye ulaşım yollarını bilen, bu bilgiyi uygulayabilen, birey, toplum ve çevre 

sağlığını etkileyen problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye sahip olan, hastalıkların fizyopatogenezi 

ile klinik ve tanısal özelliklerini açıklayabilen, tanı ve tedavisi için gerekli temel tıbbi yaklaşımları 

uygulayabilen,ülkemizin ve bölgemizin sağlık sorunlarını değerlendirebilen ve bunların birinci 

basamakta üstesinden gelebilecek yeterli bilgi beceri ve tutumla donanmış, toplumun sağlık ile ilgili 

eğitimi konusunda duyarlı, Sağlık Hukuğu alanında güncel yetki ve sorumluluklarını bilen, hekimler 

yetiştirmektir. 

Tıp Fakültesinde toplam 40 Anabilim Dalı ve 18 Bilim Dalı bulunmaktadır. 

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri 

Tıp Fakültemizde öğrenci eğitiminde ve araştırma çalışmalarında, Farmakoloji 

Laboratuvarı, Tıbbi Genetik Laboratuvarı, Sitoloji Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı, 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Biyofizik Laboratuvarı, Histoloji ve Embriyoloji Laboratuvarı ile 

Deneysel Hayvan Çalışmaları Laboratuvarı ortak kullanılmaktadır. Ayrıca Fakültemizde Hayvan 

Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu 

bulunmaktadır. 

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 

Fakültemiz daha önce dış değerlendirme sürecinden geçmemiştir. 

 

B. Kalite Güvencesi Sistemi 

Misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergeleri Fakültemiz Dekanlığınca 

oluşturulan Birim Kalite Komisyonu tarafından belirlenmekte, bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı 

öğretim elemanları ve Anabilim Dallarının performanslarının izlenmesi ile değerlendirilmektedir. 
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C. Eğitim ve Öğretim 

Programların Tasarımı ve Onayı 

Tıp Fakültemiz Eğitim Programları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Eğitim-Öğretim Yönergesi’nde belirtilen esaslar dahilinde eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve 

müfredatın (eğitim programının) tasarımında dış paydaş olarak Sağlık Bakanlığı, İç paydaş olarak 

öğrenciler, öğretim elemanlarının görüş ve önerileri dikkate alınarak Mezuniyet Öncesi Eğitim 

Komisyonunca oluştulur. Eğitim Programı ve ilgili yılın Akademik Takvimi Üniversite 

Senatosunun onayına sunulmak üzere Fakülte Kurulunca teklif edilir. 

1-Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim 

programının) tasarımında iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir? 

 Bu amaçla iç ve dış paydaş katkıları karşılıklı işbirliği ve görüş alışverişi yapılmaktadır. 

Çağın gerektirdiği yeterlilik alanları göz önüne alınmaktadır. Seçmeli derslerin belirlenmesinde 

öğrencilerin ilgi alanları ve istekleri göz önünde bulundurulmaktadır. 

 Ön planda olan paydaşlar öğrenciler, öğretim üyeleri ve YÖK’tür. 

 2-Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri) nasıl 

belirlenmektedir? 

Bologna Süreci kapsamında program yeterlilikleri Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikleri 

Çerçevesi ve temel alan yeterliliklerine bağlı olarak tanımlanmıştır.  

3-Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 

Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?  

Program yeterlilikleri, gerek öğrenme çıktıları gerekse mesleki yeterlilik olarak, Türkiye 

Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesine uygun olarak düzenlenmekte ve çalışmalar buna göre 

yapılmaktadır.  

Özellikle öğrencilerimizin çağın gerektirdiği yeterliklere sahip olmaları sağlanarak, ekip 

çalışmalarına yatkın, sorunları algılayabilme, tahlil edebilme ve çözüm üretebilmelerine önem 

verilmektedir.  

Öğrencilerimizin yabancı dil ve sosyal ilişkilerini güçlendirmek için yabancı ülke 

üniversitelerinde eğitim almaları teşvik edilmektedir. 

4-Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme 

yapılmakta mıdır? 

Kurumda program yeterlikleriyle ders öğrenme çıktılarının ilişkilendirilmesine ilişkin 

Öğrenci Bilgi Sistemine modül eklenmiştir. Öğretim elemanlarının dersleri açabilmeleri için bu 

modülü doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca bölüm akademik kurullarında öğretim elemanlarının 

açmak istediği derslerin programları görüşülmekte, yeterlik ve öğrenme çıktı ilişkileri 

değerlendirilmektedir. 

5-Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir? 

Anabilim Dallarının görüş ve önerileri dikkate alınarak Mezuniyet Öncesi Eğitim 

Komisyonunca oluştulur. Eğitim Programı ve ilgili yılın Akademik Takvimi Üniversite Senatosunun 

onayına sunulmak üzere Fakülte Kurulunca teklif edilir. 

6-Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan 

edilmekte midir?  
Tıp Fakültesi web sayfasında, programın vizyonu, misyonu, verilen dersler ve bu derslerin 

çıktıları ayrıntılı şekilde bulunmaktadır. Ancak programların eğitim amaçları ve kazanımları ile ilgili 

hazırlıklar ve öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla duyurulmasına dönük çalışmalar devam etmektedir. 

Program paydaşlarına yönelik olarak hazırlanan broşür ve tanıtım kitapçıklarında eğitimin amaçları 

ve kazanımlarına yer verilmektedir. 

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

1-Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) 

belirlenmekte midir? 

Programlarda yer alan derslerin, öğrencilerin derslerde ve ders dışında yaptıkları etkinlikleri 

kapsayan iş yüküne dayalı AKTS’leri her yıl 60 AKTS olmak üzere toplamda lisans öğretiminde 360 

AKTS olarak belirlenmiştir. 

2-Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında 

gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve 

programın toplam iş yüküne dâhil edilmekte midir? 
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 Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri 

uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dâhil 

edilmektedir. 

 3-Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik 

edilmektedir? 
 Programların yürütülmesinde ilgili staj yöneticisi tarafından öğrencilerin aktif rol almaları, 

öğrencinin seminer veya olgu sunumlarındaki başarısı değerlendirilmekte ve bu sonuç pratik sınava 

yansıtılmaktadır. 

 4-Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme 

çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır? 
 Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına 

ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yapılan sınav sorularının Ölçme ve Değerlendirme 

Kurulu tarafında analiz edilerek analiz sonuçları ilgili anabilim dallarına bildirilmektedir. 

 5-Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir 

yöntem (sınavların/notlandırmanın/derslerin tamamlanmasının/mezuniyet koşullarının 

önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir? 

 Programda eğitim gören öğrencilerin sınav vb. olgularda, doğru, adil ve tutarlı şekilde 

değerlendirme kriterleri, programa bağlı anabilim dallarında akademik değerlendirme toplantıları ile 

güncel ihtiyaçlar doğrultusunda her dönem başında yeniden gözden geçirilerek oluşturulmaktadır. 

Tıp Fakültesi Dekanlığınca oluşturulan Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu ve Ölçme ve 

Değerlendirme Kurulunca da izlenmektedir. 

 6-Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin 

oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır? 
 Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması 

durumunu kapsayan açık düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeler Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilmiştir. 

7-Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için 

düzenlemeler var mıdır?  
 Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda engelli öğrenciler için dersleri takip edebilmelerine 

yönelik grafikli ve görsel dersler yerine teorik derslerin eş değer kabul edilmesi, sınavlarda ek 

süreler ve yardımcılar tanımlanması, dersliklere ulaşım kolaylığı sağlanması gibi öğretim hayatını 

kolaylaştırıcı tedbirler alınmaktadır. 

 Kayıt hakkı kazanan Uluslararası öğrencilerin vize, ikametgâh ve kayıt gibi tüm işlemleri 

Diş Ilişkiler Biriminde yapılmakta ve vize için gerekli kabul belgeleri otomasyon üzerinden 

gönderilmektedir.  

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma 

1-Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta 

mıdır?  
 Öğrenci alımıyla ilgili tüm kriterler yönetmelik ve yönergelerle açık ve şeffaf olarak 

belirlenmiş olup söz konusu yönetmelik ve yönergeler web sitesinde ilan edilmektedir. 

 2-Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem 

izlenmektedir? 
 Yeni öğrencilerin programa uyumlarının sağlanması için 1. Sınıf ders programında ilk hafta 

uyum ve tanıtım derslerine yer verilmiştir. 

 3-Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin 

programdaki akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirmektedir? 
 Başarılı öğrencinin programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki akademik 

başarısı teşvik edilmektedir. 

 4-Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde 

sunulmakta ve akademik gelişimleri nasıl izlenmektedir?  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı Rehberi 

doğrultusunda danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir. 

 5-Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği 

gibi konularda gerekli düzenlemeler bulunmakta mıdır?  
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 Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi 

konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. 

Eğitim-Öğretim Kadrosu 

 1-Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte 

akademik kadrosu bulunmakta mıdır? 
 Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik 

kadrosu bulunmaktadır. Eğitim öğretim hizmetlerinin daha nitelikli yürütülebilmesi için öğretim 

üyesi sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

 2-Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler 

nasıl yürütülmektedir? 
 Bölümlerin akademik kurullarında belirlenen akademik kadro ihtiyaçları Dekanlık 

aracılığıyla Rektörlüğe bildirmektedir. Rektörlük tarafından ilan edilen kadrolar için gerekli 

yeterliliklere sahip başvuru yapan adayların atama işlemleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 

23, 25 ve 26. Maddelerine gore yapılmaktadır. 

 3-Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri 

nasıl gerçekleştirilmektedir? 
 Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi işleminde bu 

dersi verecek öğretim elemanının bulunmaması veya öğretim eleman sayısının yetersiz olması 

durumunda Anabilim Dalı Başkanlığından gelen talepler Fakülte Yönetim Kurulunca 

değerlendirilerek gerekli görevlendirmeler yapılmaktadır. 

 4-Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri 

(çalışma alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence 

altına alınmaktadır? 
Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders 

içeriklerinin örtüşmesine ve her dersin uzmanı tarafından verilmesine azami ölçüde dikkat 

edilmektedir. Bu durum Tıp Fakültesi'ndeki Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu, Mezuniyet 

Sonrası Tıp Eğitimi Komisyonu, Ölçme Ve Değerlendirme Kurulu’nun çalışmaları Kahramanmaraş 

Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine göre Dekan 

tarafından takip edilmektedir. 

5-Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 

iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır? 
 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 

iyileştirmek için Eğiticilerin Eğitimi, Ölçme Değerlendirme vb. gibi mesleki gelişim kursları 

düzenlemesi planlanmaktadır. 

6-Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine 

yönelik mekanizmalar mevcut mudur? 
 Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendiril mesine 

yönelik olarak Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin 

Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim 

öğretim faaliyetlerinin değerlendirildiği ve ödüllendirildiği mekanizmalar mevcuttur. 

7-Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim 

kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?  
 Niteliksel sürdürülebilirliği sağlayabilmek için eğitim-öğretim kadrosunun mesleki 

gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için Eğiticilerin Eğitimi, Ölçme 

Değerlendirme vb. gibi mesleki gelişim kurslara ve yurtiçi ve yurtdışı kongre konferans, 

sempozyum vb. bilimsel etkinliklere katılımları teşvik edilmektedir. 

 Niceliksel sürdürülebilirliği sağlayabilmek için öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısının 

azami olarak uluslararası standartlara uygun olmasına çalışılmaktadır.  

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler 

 1-Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, 

bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, klinik, 

laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun 

donanıma sahip olacak şekilde sağlamakta mıdır?  

Öğrenme ortamları (derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın 

özelliğine göre atölye, klinik, laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, 
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vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip olacak şekilde sağlanmaktadır. Laboratuvarlarımıza kadavra, 

maket, mikroskop ve donanım malzemeleri temin edilmektedir. 

2-Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda ne tür 

teknolojiler kullanılmaktadır?  
Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı teşvik edilmektedir. Bu anlamda akıllı tahta, 

projeksiyon, internet, bilgisayar, uzaktan eğitim ve simülasyon programları gibi teknolojiler 

kullanılmaktadır. 

3-Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler 

sağlanmaktadır?  
Düzenli olarak, öğrencilerin bilimsel araştırmalarını sunacağı KSÜ Tıp Öğrenci Kongresi ile 

Tıbbi Araştırma Hipotezi Yarışmaları yapılmaktadır ve dereceye girenlere çeşitli ödüller 

verilmektedir. Fakültemiz öğrencilerinin yurt içinde yapılan diğer kongrelere katılımı desteklenmekte 

ve bilimsel araştırmalara yönlendirilmektedir. 

4-Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren 

programlar için kurum dışı destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır?  
Sağlık Bakanlığının Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde staj programı 

uygulanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin diğer üniversitelerde staj alabilme talepleri Fakülte 

Yönetim Kurulunun uygun görmesi ile sağlanmaktadır. 

5-Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmakta 

mıdır?  
Psikolojik rehberlik hizmeti Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 

Psikolojik Destek Birimi tarafından sağlanmaktadır. Uzmanlık isteyen sağlık hizmetleri ise üniversite 

bünyesindeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından verilmektedir.  

6-Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, 

teknoloji donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut mudur?  
Üniversitede yemekhane, yurt, spor alanları, çarşı, dinlenme mekânları gibi sosyal tesisler ve 

farklı yerleşkelerdeki kütüphane ve çalışma salonları mevcut olup aktif olarak kullanılmaktadır. 

7-Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde 

desteklenmektedir?  
Kurum, öğrencilerin tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini desteklemektedir. Bu alanda 

yapılan tüm faaliyetlerin mali giderleri, ulaşım, barınma, gıda ve kıyafet ihtiyaçları üniversite Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.  

8-Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) 

yeterli ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteğini nasıl sağlamaktadır?  
Kurum, bu konuda 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun kapsamında derslik, kütüphane, 

laboratuvar, yemekhane, kantin ve idari birimlere engelli öğrencilerin ulaşabileceği şekilde 

düzenleme yapmıştır. 

 9-Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına 

alınmaktadır?  
 Sunulan hizmetlerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği, var olan mevzuat çerçevesinde güvence 

altına alındığı gibi Rektörlük ve birimlerde kurulan komisyonlar tarafından da izlenmekte ve 

denetlenmektedir. 

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 

1-İç paydaşlar (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve 

meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden 

geçirilmesi ve değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır? 

Fakültemiz Eğitim Programı Kahramanmraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen esaslar dahilinde eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve 

müfredatın (eğitim programının) tasarımında dış paydaş olarak YÖK, Sağlık Bakanlığı ve bağlı 

kuruluşlar, iç paydaş olarak öğrenciler, öğretim elemanlarının görüş ve önerileri dikkate alınarak 

ders yılı başında ve sonunda Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunca değerlendirilmeleri 

yapılmaktadır. 

 2-Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? 

Katkı veren paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar karar verme sürecinin hangi 

aşamalarına katılabilmektedir? 
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 Programlar, bölüm akademik kurulları ve eğitim-öğretimle ilgili çeşitli komisyonlar 

(öğrencilerin yer aldığı komisyonlar da bulunmaktadir) tarafından gözden geçirilmekte ve 

gerektiğinde güncellenmektedir. Dış paydaşlar tarafından ortaya konulan ve/veya güncellenen 

çalışmalar takip edilmekte ve iç paydaşlar tarafından değerlendirilmektedir. 

 3-Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl 

kullanılmaktadır? 
 Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesine katkı 

sağlayacak şekilde kullanılmaktadır. 

 4-Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve 

toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir? 
 Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı ilgili programın 

ders/staj sınav sonuçları Ölçme ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve 

hedeflere uyumluluğu belirlenmektedir. 

 5-Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence 

altına alınmaktadır? 
 Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütler, ders/staj yeterlilikleri 

bir önceki ders/staj programının devamı niteliğinde olduğundan bir önceki ders/stajın yeterli olup 

olmadığı Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirilir. 

 

Ç. Araştırma ve Geliştirme  

Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 

1-Kurumun araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından 

gerçekleştirileceği belirlenmiş midir?  

Kurumun Stratejik Planında araştırma stratejisi ve hedefleri belirlenmiştir. Belirlenen 

araştırma stratejisi ve hedefleri; KSÜ Üst Yönetimi ve Fakültemiz Yönetimi, BAP, Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler Birimi, SGDB, Döner sermaye, SKSDB tarafından gerçekleştirileceği belirlenmiştir.  

2- Kurumun araştırma stratejisi, hedefleri nelerdir? Bu hedefler nasıl belirlenmekte ve 

hangi sıklıkla gözden geçirilmektedir?  
Ulusal ve uluslararası proje, patent, yayın sayısının sürekli artırılması ve niteliğinin ulusal ve 

uluslararası ölçütlere göre geliştirilmesinin teşvik edilmesi, Akademik personellerin bilimsel 

toplantılara katılımlarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi, Ulusal/Uluslararası düzeyde bilimsel 

toplantılar düzenlenmesi, Bilimsel faaliyetlerin artırılmasına yönelik akademik gelişimin 

desteklenmesi, Tıpta Uzmanlık Eğitimi çalışmalarından ve bilimsel araştırma projelerinden ulusal ve 

uluslararası yayın çıkarılmasının sağlanması ve teşvik edilmesi 

3- Kurumun araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak mı ya da tek bir 

araştırma alanına yönelik olarak mı ele alınmıştır? Kurumun temel araştırma ve uygulama 

araştırmaya bakışı nasıldır? 
 Kurumun araştırma stratejisi, bütünsel ve çok boyutlu multidisipliner, inovasyon ve üretim 

odaklı araştırmalardır. Bu stratejinin detayları Stratejik Planlama Komisyonu tarafından 

belirlenmektedir.  

  

 4-Kurum, araştırmada öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmakta 

mıdır? 
 Fakültemiz, araştırmalarda özellikle TÜBİTAK tarafından ülke ihtiyaçları için belirlenen 

öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

 5- Kurumun araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim, 

topluma hizmet) arasında nasıl bir etkileşim bulunmaktadır? Buna yönelik bir stratejisi var 

mıdır? 
 Fakültemizin araştırma faaliyetleri ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilerimiz 

bölgemizin ve halkın sorunları konusunda çeşitli projeler yapmakta araştırma projelerinin sonuçları 

kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  

  Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen bilimsel araştırmalar, akademik 

faaliyetlerin kalitesinin artmasına ve tedavide yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına katkı 

sağlamaktadır. 
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 6- Kurum, araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası araştırma 

faaliyetlerini desteklemekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve 

değerlendirmektedir? 
 Fakültemiz, araştırma konuları ile ilgili kurumlar arası araştırma faaliyetlerini desteklemekte 

bu tür araştırmalara uygun platformlar geliştirmektedir. Tıbbi Bilimler doğası gereği multidisipliner 

çalışmayı gerektirdiğinden farklı kurumlar ile ortaklaşa araştırma faaliyetlerinde bulunulmaktadır. 

 7- Kurum, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırma 

faaliyetlerini desteklemekte midir? Bu tür araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte 

midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve değerlendirmektedir? 
 Fakültemiz, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırma 

faaliyetlerini desteklemektedir. Tıbbi Bilimler doğası gereği multidisipliner çalışmayı 

gerektirdiğinden farklı kurumlar ile ortaklaşa araştırma faaliyetlerinde bulunulmaktadır. 

 8- Kurum yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri 

arasında nasıl bir bağ kurmaktadır? 
 Fakültemiz araştırma stratejileriyle yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri arasında 

Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi, Ulusal Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme, 

Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi kuruluşlarla dönemsel toplantılar ve çalıştaylar aracılığıyla 

bağ kurmaktadır. 

 9- Yapılan araştırmaların bölgesel/ulusal açıdan değerlendirildiğinde ekonomik ve 

sosyo-kültürel katkısı var mıdır? Nasıl teşvik edilmektedir? 
 Yapılan araştırmalar bölgesel/ulusal açıdan değerlendirildiğinde ekonomik ve sosyo-kültürel 

katkısı vardır. Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen bilimsel araştırmalar, klinikte 

tedavide kullanılan yöntemlerin geliştirilmesine ve yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına katkı 

sağlamaktadır. 

 10- Kurumun, araştırmada etik değerleri benimsetme ile ilgili girişimleri (Etik 

komisyon, İntihali önlemeye yönelik özel yazılımlar, vs.) var mıdır? 
 Fakültemiz, araştırmada etik değerleri benimsetme ve ilgili girişimleri desteklemek için 

bünyesinde Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve Bilimsel 

Araştırmalar Etik Kurulunu barındırmaktadır. İntihalin önlenmesine yönelik olarak 

Kütüphanemizde özel yazılım programları kullanılmaktadır. 

11- Araştırmaların çıktıları (proje raporu, yayın, patent vb.) ödüllendirilmekte midir?  
 Eğitim-öğretim kadrosunun bilimsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendiril mesine 

yönelik olarak Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin 

Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bilimsel 

faaliyetlerinin değerlendirildiği ve ödüllendirildiği mekanizmalar mevcuttur. 

 12- Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşımı yapılmakta mıdır? 
 Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşımları elektronik ortamda yapılan 

paylaşımlar ve kurum web sitesinde yapılan duyurular ile yapılmaktadır. 

13- Verilen doktora derecelerinin çeşitliliği ve doktora öğrencilerinin yurtiçi ve yurtdışı 

üniversitelerde öğretim görevlisi olarak işe başlama oranları takip ediliyor mu? Kurum 

tarafından verilen doktora derecesi ile akademik ortamda iş bulan öğrencilerin oranı nedir?  
 Verilen doktora ve/veya tıpta uzmanlık derecelerinin çeşitliliğine önem verilmektedir. 

Mezun uzmanlar mecburi devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında istihdam edilmektedirler. 

Mezunlarımız ile bağlantıların kesilmemesi ve sürekli canlı tutulması konusunda faaliyetler 

yürütülmektedir. 

14- Kurum, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik 

altyapının ve mali kaynakların oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik 

politikalara sahip midir?  
Fakültemiz, bütçe imkânları çerçevesinde araştırma öncelikleri kapsamında yürütülen 

faaliyetler için gerekli fiziki/teknik altyapı ve mali kaynakların oluşturulması ve uygun şekilde 

kullanımına yönelik politikalara sahip olup bunların yürütülmesi için açık ve net uygulama esasları 

mevcuttur.  

15- Kurum, öncelikleri kapsamındaki araştırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak 

sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?  
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 Fakültemiz öncelikleri kapsamında araştırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak 

sürdürülebilirliğini güvence altına almak için, kurum imkânlarıyla bu kapsamdaki araştırmalara 

öncelik vermek suretiyle desteklenmektedir. 

 

Araştırma Kaynakları 

1-Kurumun fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri 

kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için uygun ve yeterli midir? 
 Fakültemizin fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri kapsamındaki 

faaliyetleri gerçekleştirmek için uygun nitelikte merkezler ve laboratuvarlar kurulmuştur. 

 2- Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık kriterler 

mevcut mudur? Bu kriterler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir? 
 Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık kriterler mevcuttur. 

Temel ve Klinik Araştırmalarda kullanılacak kaynaklar yetkili kurullar tarafından belirlenen 

kriterler çerçevesinde tahsis edilmektedir. 

 3- Araştırma faaliyetlerine kurum içi kaynak tahsisine yönelik öncelikler mevcut ise ne 

tür parametreler (kurumun araştırma öncelikleri ile uyum, çok ortaklı/disiplinli araştırmalar, 

kurumlar arası ve/veya uluslararası ortaklıklar, lisansüstü çalışmalar, temel araştırma, 

uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme, çıktı/performans vb.) dikkate alınmaktadır? 

 Araştırma projeleri, üniversitenin uzman elemanı bulunan her dalı ile ilgili olarak beş yıllık 

kalkınma planları hedeflerine, üniversitenin ve ülkenin bilim politikalarına uygun, temel bilimler 

içerikli ve sonuçları uygulamaya dönük konulara öncelik verilerek değerlendirilmektedir. 

 4-Kurum, kaynakların etkin/verimli kullanımı sağlamak ve ilave kaynak temin 

edebilmek için iç/dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışından kaynak teminini nasıl teşvik 

etmekte ve desteklemektedir? 

 Kurum kaynakların etkin kullanımını sağlamak için BAP yönergesi yardımıyla tamamlanan 

her bir projenin yayına dönüştürülme zorunluluğunu getirmiştir. Ayrıca enstitüler mezun olmadan 

önce öğrencilere yayın yapma şartını getirmiştir. Bu uygulamalar nispeten etkin ve verimli kaynak 

kullanımına yardımcı olmaktadır. 

 5-Kurum dışından sağlanan mevcut dış destek (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) 

kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu ve yeterli midir? 

 Kurum dışından dış destek sağlamaya ve mevcut desteklerin artırılmasına yönelik çalışmalar 

devam etmektedir. 

 6-Kurum, araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini 

sağlamak için ne tür destekler (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun gereğini yerine getirme, 

lisanslı yazılım kullanımı) sunmaktadır? 

 Fakültemiz bünyesinde Etik Kurullar oluşturulmuş ve etik ihlal ve benzeri durumlar özel 

yazılım programları ile tespit edilebilmektedir. 

7- Kurum, araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların 

(fiziki/teknik altyapı, mali kaynaklar) sürdürülebilirliğini nasıl sağlamaktadır? 

 Fakültemiz  araştırma faaliyetleri için ihtiyaç duyulan kaynakların sürdürülebilirliği merkezi 

bütçeden ve üniversitenin sunduğu çeşitli hizmetler sonucu elde edilen gelirlerden ayrılan kaynaklar 

ile sağlanmaktadır. 

Araştırma Kadrosu 

1-Kurum, işe alınan/atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olmasını nasıl 

güvence altına almaktadır? 

 Fakültemize, atanan akademik personelin gerekli yetkinliğe sahip olması; 

a) Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirlediği Çekirdek Eğitim Programı almış 

olması, 

b) Tıp Fakültesi eğitim programlarını başarı ile tamamlamış olması, 

c) Temel Tıp Bilimlerinde doktora eğitimlerini başarı ile tamamlamış olması temel şartlar olarak 

belirlenmiştir. 

 2-Araştırma kadrosunun yetkinliği nasıl ölçülmekte ve değerlendirilmektedir? 
 Araştırma kadrosunun yetkinliği bilimsel çalışmaların nitel ve niceliksel özellikleri ile 

değerlendirilmektedir. Asistanların yetkinliği altı ayda bir eğiticinin verdiği raporlar ile her yıl 

Dekanlığa iletilen faaliyet raporları ile ölçülmektedir. 
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 3- Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi için ne gibi 

imkânlar sunulmaktadır? 
 Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi için Araştırıcıların 

yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel etkinliklere katılımları teşvik edilmekte, araştırma projelerine 

maddi destek sağlanmakta ve laboratuvarlara sarf malzeme ve ekipman alımları yapılmaktadır. 

 4-Atama ve yükseltme sürecinde araştırma performansını nasıl değerlendirilmektedir? 
 Atama ve yükseltme sürecinde araştırma performansları araştırıcıların yaptıkları araştırma ve 

bilimsel faaliyetleri atama ve yükseltme sürecinde belirleyici rol almaktadır. 

Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

1-Kurumun araştırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte ve 

değerlendirilmekte midir? 
Yıllık olarak hazırlanan Birim Faaliyet Raporları ile değerlendirilmektedir. 

2- Araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik mekanizma 

mevcut mudur? 

Bilimsel çalışmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik olarak gerekli 

mekanizmaların başında kurumsal etik kurullar gelmektedir. Ayrıca BAP Hakem Kurulu tarafından 

da değerlendirmeler yapılmaktadır. 

3-Kurum, araştırma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini 

nasıl gözden geçirmekte ve iyileştirilmesini nasıl gerçekleştirmektedir? 

Kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliği, Stratejik Plan ile Performans Programı 

karşılaştırılarak değerlendirilmekte ve gözden geçirilmektedir. 

 

D. Yönetim Sistemi  

Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

 Fakültemizin yönetimi 2547 sayılı Kanunun 16. Maddesinde belirtildiği üzere Dekan ve 

Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterliğinden oluşmaktadır. 

 Fakültemizin akademik birimlerinin yapılanması, Üniversitelerde Akademik Teşkilat 

Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bölüm, Anabilim Dalı ve Bilim Dalı şeklindedir. 

 Fakültemizin yönetim ve idari yapılanması 2547 sayılı Kanunun 51. maddesi ile 124 sayılı 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamede belirtilen şekilde oluşturulmuştur. 

 Fakülte idari teşkilatı,fakülte sekreterliği ile sekreterlik bürosundan ve öğrenci işleri, 

personel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri birimlerinden oluşmaktadır. 

 1-Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli 

bulunmakta mıdır? 

 Üniversitede yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak; tüm birimlerin uyumlu şekilde 

çalıştığı bir yönetim anlayışı olan Matriks yönetim modeli ile Katılımcı yönetim modeli 

benimsenmektedir. 

2-Operasyonel süreçlerini (eğitim-öğretim ve araştırma) ve idari/destek süreçlerini 

nasıl yönetmektedir?  
 Bu süreçlert kendi içinde oluşturulan kurulların aldığı kurallara göre yönetilmektedir. 

3-İç kontrol standartlarına uyum eylem planı ne kadar etkin düzeyde 

uygulanmaktadır? 

Fakültemizde tüm süreçler iç kontrol sistemi doğrultusunda yürütülmektedir. 

Kaynakların Yönetimi 

1-İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir? 
 Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve kurumsal çalışma usul ve esasları çerçevesinde, personelin 

ilgi, istidat ve kabiliyetleri göz önünde bulundurularak istihdam edilen personelimizin etkin ve 

verimli olarak çalışmaları sağlanmaktadır. 

 2-İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve 

liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere nasıl bir sistem 

kullanılmaktadır? 
 İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin 

üstlendikleri görevlerle uyumu Fakülte Sekreterliğince takip edilmektedir. 

 3-Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?  
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 Mali kaynaklar Üniversitemiz tarafından verilen bütçe ile oluşmakta, 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi Kanunu hükümleri esas alınarak stratejik plan ve Fakültenin ihtiyaçları 

doğrultusunda Dekan tarafından yönetilmektedir. 

 4-Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak 

gerçekleştirilmektedir? 
 Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi, Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Kontrol 

Yetkilisi ve Harcama Yetkilisi tarafından yapılmakta ve kaynakların etkin ve verimli olarak 

kullanılmaları sağlanmaktadır. 

Bilgi Yönetim Sistemi 

1-Her türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak 

üzere nasıl bir bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır? 
 Üniversite bünyesinde birbirinden bağımsız çalışan birden fazla bilgi yönetim sistemi 

bulunmaktadır. İlgili faaliyet alanı için ilgili bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır.  

Kullanılan bilgi yönetim sistemi,  

a. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (öğrencilerin; 

demografik bilgileri, gelişimi ve başarı oranı, program memnuniyeti vb.) kapsamaktadır?  

Eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak kullanılan bilgi yönetim sistemi öğrencilerin 

tamamının demografik bilgilerini, eğitim ve öğretim hayatlarındaki akademik süreçlerini, başarı 

oranlarını içermektedir. Bilgi yönetim sistemi bünyesinde bulunan gelişmiş raporlama özelliği 

sayesinde öğrenciler ve eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin ihtiyaç duyulan raporlar hızlı bir şekilde 

elde edilebilmektedir. 

b.  Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (araştırma kadrosunun; 

ulusal/uluslararası dış kaynaklı proje sayısı ve bütçesi, yayımlarının nicelik ve niteliği, aldığı 

patentler, sanat eserleri vb.) kapsamaktadır?  
Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin konularda birden fazla yöntemle bilgi toplanmaktadır. Üniversite 

bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi bilgi yönetim sistemi, üniversite BAP 

projeleri ile ilgili bilgileri barındırmaktadır. Bu bilgi kaynağından üniversite BAP projelerine ilişkin 

proje detaylarına ulaşılabilmektedir.  

Kurum dışı projeler ve bu projelerin sayısı, kaynağı gibi bilgiler manuel yöntemlerle takip 

edilmektedir. Ayrıca bu projelerden elde edilen yayımlar, patentler gibi hususlar periyodik aralıklarla 

birimlerden istenen güncellemelerle manuel olarak toplanmakta ve raporlanmaktadır. 

c) Mezunlara yönelik olarak hangi konuları (mezunların; istihdam oranları ve istihdamın 

sektörel dağılımı, nitelikleri, vb.) kapsamaktadır?  
 Öğrenci Bilgi sistemimiz içerisinde mezunlara yönelik bir modül bulunmakta ve bu modül 

aracılığı ile mezun öğrencilerini takibinin yapılmasına çalışılmaktadır. 

 2-Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler nasıl ve hangi sıklıkta 

toplanmaktadır? 

 Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler periyodik olarak yılda bir defa 

tüm birimlerden hem yazılı hem de dijital ortamda toplanmaktadır. 

 3-Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin 

güvenliği ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliği (somut ve objektif olması) nasıl 

sağlanmaktadır? 

 Tüm bilgi sistemleri erişimi ve güvenliği güvenlik duvarı ile de sağlanmaktadır. Manuel 

olarak toplanan bilgiler ilgili bilgisayarlarda barındırılmaktadır ve sadece ilgili personelin erişimine 

açıktır. 

Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi 

1-Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin 

kriterleri belirlenmiş midir? 
 Fakültemiz dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterler 

ilgili yasal düzenlemeler ve mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır. 

 2-Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği nasıl güvence 

altına alınmaktadır? 
 Fakültemiz dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği şartname ve 

sözleşme hükümleri ile İhale ve Muayene komisyonları tarafından güvence altına alınmaktadır. 
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Kamuoyunu Bilgilendirme 

1-Kurum, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-

geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri 

kamuoyuyla paylaşmakta mıdır? 
 Faaliyet raporları, Performans programları, yatırım izleme ve değerlendirme raporları, 

kurumsal mali durum ve beklentiler raporları ile yıllık olarak faaliyetlerin tümü kamuoyu ile 

paylaşılmaktadır. Kurumsal faaliyetler kurum web sayfası aracılığıyla kamuoyu ile 

paylaşılmaktadır. Güncel faaliyetler görünür olarak web sayfasında bulunurken, geçmişe dönük 

arşivden geçmiş faaliyetlere ilişkin bilgiler de kamuoyunun erişimine açıktır. 

 2-Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği nasıl güvence 

altına alınmaktadır? 
 Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği yazılı rapor ile 

Üniversitemiz Rektörlüğü’ne ayrıca iletilmektedir. 

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği 

1-Kurum, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin 

liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak şekilde tasarlamış 

mıdır? 
 Kurum, Kalite güvencesi sistemi ile yönetim ve idari sistemine yönelik faaliyetleri, Ölçme 

ve İzleme Sistemi kapsamında hazırladığı raporlar ve değerlendirmelere göre yürütmekte olup, 

tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenler doğrultusunda, yeni düzenlemeler ve geliştirmeler 

yapılmaktadır. 

 2-Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine 

yönelik ilan edilmiş politikası var mıdır? 

Üniversitede her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin 

sağlanması, kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amacıyla;  

a) Görev, yetki ve sorumluluklar açık olarak tanımlanmıştır.  

 b) Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin 

hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların 

kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması için gerek sanal ortamda gerek diğer bilgilendirme 

yöntemleri ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

 

E.Sonuç ve Değerlendirme 

a) Güçlü Yönlerimiz 

 Eğitim ve araştırma alanında yetkin, yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş 

ve tam gün çalışan genç akademik personelin olması, 

 Öğrencilere yeterli klinik deneyim sağlayacak eğitim hastanesinin olması, 

 Üniversitenin alt yapı projeleri ile bireysel projeleri desteklemesi, 

 İlimizin coğrafi ve iklim şartlarının yaşam koşullarına uygun olması Üniversitemizin 

öğrenci ve Akademik Personelin tercih sebebi  olması, 

 Mezun öğrencilerimizin Tıpta uzmanlık sınavlarında başarılı olması,  
b) İyileşmeye Açık Yönlerimiz 

 Sosyal etkinlik/dinlenme olanaklarının artırılma çalışmaları, 

 Gelişkin ulusal  ve uluslararası  işbirliğinin kurulmaya çalışılması, 

 Laboratuvar/eğitim olanaklarının  geliştirilmesine  yönelik  ayrılan bütçenin artırılması 

çalışmaları, 

 Araştırıcıların çalışacağı fiziksel alanların artırılmasına yönelik çalışmalar. 


