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Komisyon Adı: Kalite Geliştirme Komisyonu 

Toplantı Tarihi: 19.07.2022  

Toplantı Saati: 15.00-16.00  

Toplantı Yeri: Tıp Fakültesi Dekanlığı Konferans Salonu 

Toplantı Başkanı: Dr.Öğr. Üyesi İbrahim Eren PEK  

Toplantıda Görüşülen Gündem Maddeleri: 

1. Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KIDR)  Analizi 

2. Komisyon üyelerine görev dağılımı 

3. Görüş ve Öneriler 

Toplantı Tutanağı  

Toplantı; Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Özlem YAYINTAŞ, Komisyon Başkanı Dr.Öğr. Üyesi 

İbrahim Eren PEK, 11 üye, 1 raportör katılımı ile yukarıda belirtilen gün ve saatte 

gerçekleştirilmiştir. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Özlem YAYINTAŞ, KIDR 

Analizi hakkında bilgileri verdi. Kalite Geliştirme Komisyonu olarak, verimli çalışabilmek 

adına görev dağılımının öneminden bahsetti. Başhekimlikle yapılan görüşmelerde 

hastanemizdeki poliklinik sayıları, yatarak tedavi görev hasta sayısı, acil servis başvuru sayısı, 

yapılan ameliyatlar, hem yatan hem ayakta tedavi görev hastalara vs. ilişkin veriler ve yan dal 

hizmetleri ile ilgili bilgilerin talep edildiğini söyledi. Aynı zamanda klinik araştırmalar etik 

kurulu ve  deney hayvanları etik kurulundan da 2021 yılı içerisi bütün veriler 2021 yılını 

kapsayacak şekilde hazırlanacağını söyledi. Yürütücü veya araştırmacı olarak yer alanlar, 

bilimsel araştırma projeleri (BAP)  kapsamında ne kadar başvuru yapılmış taleplerde 

bulunulacağını söyledi. 

Dr. Öğr. Üyesi Ergül SÖYLEMEZOĞLU’nun görüşü üzerine, KIDR analizi ve çalışmalarda 

bir değerlendirme ölçeğinin olması gerekliliği vurgulandı. Konu ile ilgili 2021 yılı içerisinde 

öğretim üyesi olduğunuz tıp fakültesi, dekanlık ve dekanlığa bağlı hizmet veren komisyon 

üyeleri ile ilgili bilgilerin sorulacağı bir anketin yapılacağından bahsedildi. ÜBYS üzerinden 

öğretim üyelerine gönderileceği söylendi. 
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2021 yılı KIDR raporu, komisyon üyelerine gönderilmişti. Ana hatlarıyla 19.08.2022 tarihine 

kadar birimlerden bilgilerin toplanılması gerektiği vurgulandı. Ve görev dağılımı yapıldı. 

Dr. Öğr.Üyesi Ergül SÖYLEMEZOĞLU, KIDR hazırlanması ile ilgili bilgiler verdi. 

Öğrenme çıktıları, öğrenme kazanımları ve program çıktıları ilişkisinin ÜBYS’de sağlıklı bir 

biçimde kurgulanmadığını söyledi. Öncelikle bunun çözümlenmesinin önemini vurguladı. 

Öğretim Üyelerimize bu konuda bilinçlendirici bir eğitim verilmesinin verimli olacağını 

söyledi. 

Alınan Kararlar :  

1- Komisyon üyelerine görev dağılımı  

2- Başhekimlikten hastanemizdeki poliklinik sayıları, yatarak tedavi görev hasta sayısı, 

acil servis başvuru sayısı, yapılan ameliyatlar, hem yatan hem ayakta tedavi görev 

hastalara vs. ilişkin veriler ve yan dal hizmetleri ile ilgili bilgilerin talep edilmesine 

3- . Konu ile ilgili 2021 yılı içerisinde öğretim üyesi olduğunuz tıp fakültesi, dekanlık ve 

dekanlığa bağlı hizmet veren komisyon üyeleri ile ilgili bilgilerin sorulacağı bir anket 

taslağının düzenlenmesine 

4- 19.08.2022 tarihine kadar KIDR hazırlanması aşamasında birimlerden bilgi alınmasına 

5- Öğrenme çıktıları, öğrenme kazanımları ve program çıktıları ilişkisinin ÜBYS’de 

sağlıklı bir biçimde kurgulanmasının talep edilmesine ve öğretim üyelerine konu ile 

ilgili eğitim verilmesine 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

Toplantı bir dahaki toplantıda görüşmek üzere iyi dilek ve temennilerle sona erdi. 

 

Ek: Görev Dağılımı 


