İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYONU VE KALİTE GELİŞTİRME
KURULU (İKCÜ-TEAK) YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam
Madde 1
(1) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi (İKCÜ) Tıp Eğitimi Akreditasyonu ve
Kalite Geliştirme Kurulu’nun amacı; İKCÜ Tıp Fakültesi’nin sunduğu mezuniyet öncesi,
mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimini gözlemlemek, bu eğitimleri geliştirici tavsiyelerde
bulunmak ve akreditasyonuna katkı sağlamaktır. Kurul, bu amaca ulaşılabilmek için Tıp
Eğitiminin Ulusal ve Uluslararası standartlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar ve
değerlendirmeler yapar. Kurum içinde bulunan ilgili kurullarla işbirliği yaparak, yenilik
sağlayıcı öneriler geliştirir ve bunları Tıp Fakültesi Dekanlığına sunar.
(2) Bu yönerge, İKCÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu (İKCÜMÖEK)’nun çalışma esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 2
(1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 17. maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar:
Madde 3
(1) Bu yönergenin izleyen maddelerinde;
Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
Fakülte: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesini,
Dekan: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

Kurul: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Akreditasyonu ve Kalite
Geliştirme (İKCÜ-TEAK) Kurulunu, ifade eder.

Kurulun Oluşturulması ve Üyelerin Görev Süresi
Madde 4
(1) Kurul; Tıp Fakültesi Dekanı tarafından belirlenen tıp eğitimi akreditasyonu konusunda
deneyimli 3 (üç) üye, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimi kurullarından birer adet temsilci
üye olmak üzere toplam 5 (beş) öğretim üyesinden oluşur. Kurulda yer alan bir üye Dekan
tarafından Kurul Başkanı olarak atanır. Kurul başkanı kurul üyelerinden birini yardımcısı
olarak seçer. Dekan Kurul’un doğal üyesidir ve katıldığı toplantılarda Kurul’un doğal
başkanıdır.
(2) Gerektiğinde, oy hakkı olmaksızın görüşlerinden yararlanmak üzere, bir araştırma
görevlisi ve bir öğrenci temsilcisi kurul toplantılarına davet edilebilir.
(3) Kurul üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıllık bir süre için görevlendirilir.
(4) Bir takvim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan
veya üyelikten çekilen üyenin üyeliği düşer ve yerine Dekan tarafından yeni bir üye atanır.
Süresi biten üyeler Dekan tarafından yeniden görevlendirilebilir.
(5) Kurul, gerektiğinde alt kurullar oluşturabilir. Alt kurul oluşturmak ve çalışmaları için tüm
görevlendirmeler Kurul Başkanı’nın önerisiyle Dekan tarafından yapılır. Alt kurullar,
görevlendirildikleri konu üzerindeki çalışmalarını 30 gün içinde tamamlayarak kurul
başkanlığına sunarlar.
Kurulun Çalışma Esasları
Madde 5
(1) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile en az üç ayda bir olmak üzere Kurul
başkanının çağrısıyla toplanır ve katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Kurulda
çekimser oy kullanılmaz, eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.
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değerlendirilmesini yapar ve değerlendirmelere dayalı tavsiyeleri raporlar haline getirerek
Dekanlık Makamına sunar.
(3) Alt çalışma gruplarından gelen raporlarını tartışır, tartışma ve önerilerle son şeklini alan
raporları birleştirerek Dekanlığa sunar.
(4) Yapılan çalışma ve etkinliklerin kayıtlarını tutar, arşivler, ilgili birimler ile paylaşır, kurul
web sayfasından duyurur.
(5) Kurul çalışma tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri dekan
tarafından görevlendirilen İKCÜ-TEAK sekreteri yapar.
(6) Kurul, her eğitim-öğretim yılı son toplantısında, o eğitim öğretim yılına ait çalışma
raporlarını ve bir sonraki yıla ait planlamalarını rapor haline getirerek Dekanlık Makamına
sunar.
Görev ve Sorumluluklar
Madde 6
(1) İKCÜ Tıp Fakültesi’nin sunduğu mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp
eğitimi programlarının akreditasyonunu için, evrensel kurallar ve standartlar ile fakülte
gereksinimleri
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arada

değerlendirerek,
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yenilenmesini ve geliştirilmesini sağlar.
(2) Akreditasyon standartları doğrultusunda öğretim elemanları, araştırma görevlileri,
öğrenciler ve eğitimden sorumlu personele yönelik eğitici/bilgilendirici etkinlikler düzenler.
(3) Yapılan çalışmaları ve etkinlikleri kayıt altına alır, arşivler, yazılı ve görsel olarak
paylaşımını sağlar.
(4) Belirlenen standartları ve geliştirilen yenilik sağlayıcı önerileri, ilgili akademik ve idari
birimlerde uygulanmak üzere, Tıp Fakültesi Dekanlığına sunar.

Yürürlük
Madde 7
(1) Bu yönerge İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8
(1) Bu yönerge hükümleri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından
yürütülür.

