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ÖNSÖZ

Temel hede , toplumun sa lk sorunlarn bilen, sa l  koruyan ve geli tiren �iyi hek-
im� yeti tirmek olan tp fakültelerinin sosyal yükümlülükleri son dönemde yo un olarak 
tart lmaktadr. Tp fakültelerinin sosyal yükümlülükleri üç düzeyde tanmlanmaktadr; 
sosyal sorumluluk, sosyal duyarlk ve sosyal güvenirlik. Sosyal güvenirlik (hesap verebil-
irlik) bu düzeylerin en üst basama dr. Sosyal güvenilir bir tp fakültesi, e itim, ara trma 
ve hizmet etkinliklerini toplumun sa lk gereksinimleri do rultusunda planlamal, uygu-
lamal ve ilgili tara arla çal arak bunlarn toplum için geçerli, yüksek nitelikli e it ve 
maliyet etkin sonuçlar verdi ini göstermelidir. 

Türkiye için belirlenen �Sosyal güvenilir (hesap verebilir) tp fakültesi belirleyicileri 
tp fakültelerine klavuz olacak ve mezunlarna toplumun mevcut ve gelecekteki sa lk 
gereksinimlerini kar layacak düzeyde e itim vermesini sa layacaktr. Önermeler 
eklinde olan bu ölçütler ayn zamanda Türkiye�de yürütülen tp e itimi programlarnn 

akreditasyonunda kullanlan standartlarn geli tirilmesi ve güncellenmesine katk 
sa layacaktr.

Bu çal mann gerçekle mesine katlan ve katk sa layan herkese ükranlarm sunarm.

Prof. Dr. skender Sayek
Tp E itimi Programlarn De erlendirme ve

Akreditasyon Derne i



4

Tp Fakültelerinde Sosyal Güvenirlik (Hesap verebilirlik)
Tp e itiminin temel amac, toplumun sa lk sorunlarn bilen, en etkili ekilde ele alabilen, sa l  

koruyan ve geli tiren �iyi hekim�ler yeti tirmektir. Ortak kabul, mezunlara iyi tanmlanm  bir dizi 
yetkinli i kazandrmak için tp e itiminin planlanmas gerekti idir.  Bu yetkinlikler, toplumun temel 
sa lk gereksinimlerini ele almal ve Dünya Sa lk Örgütü (DSÖ) tarafndan �sadece hastalk ya da 
sakatlk olmamas durumu de il,  ziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali� olarak belirlenen 
sa lk tanm ile uyumlu olmaldr (1).  Bununla birlikte dünyada mevcut sa lk kaynaklar ile insanlarn 
gereksinimleri arasnda büyük bir bo luk oldu u görülmektedir. Tp e itimi geleneksel olarak hastalklarn 
tan ve tedavisine, toplum yönelimli yakla mlardan daha çok odaklanm  ve bu odaklanma bugünün 
sa lk sisteminde uzmanlk odakl modele neden olmu tur. Artan uzmanla ma ve tbbi geli melere 
kar n sa lkta e itsizlikler halen devam etmekte ve mezunlarla gereksinim duyulan sa lk hizmetleri 
bo lu unun doldurulmas önemli bir sorun olmaya devam etmektedir (1, 2). Bu e itsizlikler artan 
kronik hastalk yükü ile birle ti inde, tp e itiminde güvenilirlik (hesap verebilirlik) ve sa l n sosyal 
belirleyicileri üzerine vurgu yaplmasna neden olmu tur (2).  Sa l n sosyal belirleyicilerine ele tirel 
bak , hastalklar ve sa lk sorunlarnn nedenselli i çözümlenmeden tedavi edilmesinin olumsuz 
sonuçlarn ortaya çkarm tr. Bu durum, yirmi birinci yüzyln ba langcnda, giri imlerin toplumsal 
hesap verebilirlik ba lamnda ekillenmeye ba lamasna neden olmu tur (3). Boelen ve Heck, 1995 
ylnda DSÖ için sosyal güvenirlik kavramn u ekilde geli tirmi  ve tanmlam tr:

Sosyal güvenirlik, tp fakültesinin e itim, ara trma ve hizmet faaliyetlerini hizmet etti i toplumun, 
bölgenin veya ulusun öncelikli sa lk sorunlarna cevap verecek ekilde yöneltme yükümlülü üdür. 
Öncelikli sa lk sorunlar, hükümetler, sa lk kurulu lar, sa lk çal anlar ve kamu tarafndan ortakla a 
belirlenmelidir (4, 5, 6, 7). Bu tanm, tp fakültelerinin yalnzca sa lk sisteminin iyile tirilmesi de il, ayn 
zamanda kendi toplumlarnda çal acak bilgi ve beceride mezunlar yeti tirmesi gerekti ini ve insanlarn 
sa l  üzerinde olumlu bir etki olu turmasn da vurgulamaktadr. 

Tp fakültelerinin sosyal yükümlükleri sosyal sorumluluk, sosyal duyarllk ve sosyal güvenirlik olarak 
üç düzeyde tanmlanmaktadr. Bu kavramlar, fakültenin sosyal yükümlülü üne atfta bulunmak için 
genellikle e  anlaml olarak kullanlm tr. Ancak gerçekte, üç farkl ve özel anlam vardr. Sosyal güvenirlik 
(hesap verebilirlik) bu düzeylerin en üst basama dr. Sosyal sorumluluk, kurumun toplumla ilgili görev 
bilincini ifade eder. Sosyal sorumlu fakülte, toplumun ihtiyaçlarna cevap verecek görevlerinin oldu unun 
farkndadr. Toplumun sa lk hizmetlerini tanmlamada rol oynad n kabul eder. E itiminde, halk sa l  
politikalarnn ve sa lk belirleyicilerinin anlatld  derslere bu durumu yanstr (3, 8). Sosyal duyarl fakülte, 
e itim, ara trma ve hizmet faaliyetlerini yönlendirerek toplumun öncelikli sa lk ihtiyaçlarna cevap verici 
eylemler yapar (3). Fakülte, insanlarn sa lk sorunlarn ele alan belirli yetkinliklere odaklanr. Sosyal 
duyarll n pratik ya da e itsel açdan yansmas, toplum içinde ö renim gören ö renciler, sa lkla ilgili 
toplum faaliyetlerini gözlemlemeyen ya da katlan ö renciler olarak görülür (3).  Sosyal güvenilir fakülte, 
ihtiyaçlara cevap vermenin ötesine geçerek toplumun sa lkla ilgili gereksinimlerini öngörür ve e itim 
programlarn bunlara uyarlamak için toplum ve temel payda laryla birlikte çal r (5). Fakülte yapt  bu 
eylemlerle mezunlarn sundu u hizmet, sa lk sistemi performans ve nüfusun sa lk durumu üzerine 
istenen etkiyi yani eylemlerin nasl etki yaratt  ve sonuçlara nasl yansd n gösteren ölçütlerle birlikte 
elde etme ansna sahiptir (3). Sosyal güvenilir (hesap verebilir) fakülte, sa lk için insan kaynaklarnn 
uygun planlamasn ve mezunlarn uygun donanmla çal ma ortamlarna yerle tirilmesini sa lamay 
taahhüt eder (8).

Sosyal yükümlülü ün üç düzeyi arasndaki ili ki Tablo 1�de gösterilmi tir (1, 9). 
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Bir tp e itimi programnn insanlarn sa l  üzerindeki etkisini sorgulayan iki temel soru vardr; tp 
e itiminin sa lk üzerindeki etkisi artabilir mi ve sosyal güvenilirlik (hesap verebilirlik) ölçülebilir mi? Bu 
sorulara verilen cevaplarn doyuruculu u tp e itiminde mükemmelli in de güvencesi olacaktr. E er sa lk; 
politik, ekonomik, kültürel, çevresel, sosyal ve sa lk müdahalelerinin birle iminin bir sonucuysa, sa lk 
üzerindeki etki bu müdahaleler üzerinde uyumlu bir eylemle optimize edilmelidir. Ayrca, sosyal güvenilirlik, 
toplumlarn sa lk hizmeti sunumunda nitelik, hakkaniyet, uygunluk ve etkililik açsndan önemli gördü ü 
de erlere güçlü bir ba llk anlamna da gelir. Tp fakülteleri ve tp e itimi programlar bu de erlere dolayl 
olarak ba l olabilirler ancak bunlara yönelik hizmetlerin daha iyi kavranmas için her birinin net olarak 
alglanmas gerekir. Sa lk hizmetlerinde nitelik, bir hastann veya vatanda n gereksinimlerini kapsaml 
bir ekilde kar lamak için en uygun ve koordine müdahalelerin oldu u ki i merkezli bir bakm anlamna 
gelir. E itlik, bir toplumdaki her bireye temel sa lk hizmetlerinden yararlanma frsatnn verilmesidir. En 
yaygn ve acil sa lk sorunlarna, toplumdaki en savunmasz bireylere ve gruplara öncelik verildi inde 
sa lk hizmet sunumunda uygunluk söz konusu olur. Mevcut kaynaklar hem bireyler hem de toplum 
yararna en iyi ekilde kullanld nda ise etkinlik sa lanr. Bir tp fakültesi ve bir tp e itimi program, 
bu de erlerin geli tirilmesine katkda bulunmak için, sa lk sistemindeki temel payda lar ile güvenilir 
ortaklklar olu turmaldr (9).

E er tp e itiminin sosyal güvenirli i retorik (etkileyici ve ikna edici olmakla beraber içtenlikten veya anlaml 
içerikten yoksun lisan) bir idealden daha fazlas olacaksa, ölçülebilir sonuçlara yol açmal, ayn zamanda 
hem toplumsal düzeyde gözlenebilmeli hem de mezunlara ve e iticilerin tutumlarna yansmaldr (10). Baz 
akreditasyon sistemleri, sosyal hesap verebilirli e ya da önemli yönlerine dikkat edilmesini sa lasa da 
ne yazk ki çok sayda tp fakültesi henüz akreditasyon süreci ya amam tr. Tp e itimi programlarnn 
fakültede yürütülen bölümüne odaklanan standartlar çerçevesinde yaplan de erlendirme, tp fakültelerinin 
sosyal hesap verebilirli ini ele almakta yetersiz kalmaktadr (8).

Sosyal güvenirlik (hesap verebilirlik); DSÖ, Sosyal Sorumluluk için Küresel Uzla  giri imi, AMEE, LCME, 
WFME gibi yaplar tarafndan geli tirilen ya da önerilen modellerle de erlendirilebilmektedir (1, 5, 8, 10).

Sonuç olarak;  tp fakülteleri, sa lk sistemlerine göre toplumun öncelikli sa lk gereksinimleri ve 
sorunlar ile ba edecek mezunlar planlar, e itir ve onlardan yararlanma potansiyelini artrrsa, tp 
e itiminde mükemmellik elde edebilir. Tp fakülteleri sürdürülebilir mükemmelli i sa lk politikas 
hazrlayan kurumlar, sa lk hizmeti kurulu lar, sa lk sigortas programlar, meslek örgütleri, di er sa lk 
meslek okullar ve toplum temsilcileri gibi temel sa lk aktörleri ile etkin ortaklklar yaparak sa layabilir. 

Tp fakültelerinin sosyal hesap verebilirli ini de erlendirmek için ölçütler geli tirilmelidir. De erlendirme 
ve akreditasyon sistemleri mevcut standartlara uyum sa lamak için yeniden gözden geçirilmeli, sonuçlar 
ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgili yeni standartlar içermelidir (9).

Sosyal Yükümlülük Düzeyleri

Sorumluluk Duyarllk Güvenirlik

Sosyal gereksinimlerin 
belirlenmesi 

Dolayl Açkça Katlml 

Kurumsal hede er Fakülte tanmlar Veriler üzerinden belirlenir Toplumla birlikte tanmlanr

E itim program Toplum yönelimli Topluma dayal Ba lamsal

Mezunlarn niteli i yi pratisyen Profesyonellik kriterlerini 
sa layan

Sa lk sistemi de i tirici

De erlendirme oda  Süreç Çkt/kazanm Etki

De erlendiriciler ç D Sa lk bile enleri

Tablo 1: Sosyal yükümlülük düzeyleri (1,9)
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Türkiye Sosyal Güvenilir Tp Fakültesi Belirleyicileri Çal mas
Amaç

Türkiye�deki tp fakültelerinin sosyal güvenirlik kapasitelerini geli tirmelerine destek sa lamak amacyla 

Tp E itimi Programlarn De erlendirme ve Akreditasyon Derne i (TEPDAD) tarafndan ilgili tara arn 

katlm ile �Sosyal Güvenilir Tp Fakültesi Belirleyicileri�nin geli tirilmesidir.

Yöntem

Türkiye Sosyal Güvenilir Tp Fakültesi Belirleyicileri Çal mas iki a amada tamamlanm tr:

1. A ama: Uzman görü leri ile Türkiye�de �Sosyal Güvenilir Tp Fakültesi Belirleyicileri� 

geli tirilmi tir.

Çal mann bu a amasnda Delphi tekni i kullanlarak uzman görü leri ile �sosyal güvenilir tp fakültesi 

belirleyicileri� geli tirilmi tir. 

Delphi Tekni i; politika geli tirmek, olaylar ve e ilimleri kestirmek ve standartlar olu turmak için 

uzmanlk gerektiren nitelikli bilgiye ihtiyaç duyuldu unda, bir problem durumunun çözümünde söz sahibi 

olan ki ilerin bak  açlarnn belirlenmesi ve farkllk durumunda uzla ma (consensus) sa lama arac 

olarak kullanlabilir (11). Bu teknikte konu uzmanlarnn birbirleri ile yüz yüze gelmeden ve ba msz 

olarak görü leri alnr ve uzmanlarn görü lerinden ortak görü ler çkarlmaya çal lr. Ortak görü leri 

belirleyebilmek için bu süreç en az üç tur tekrar edilir.

Çal mada Delphi tekni i a a da tanmlanan a amalarda uygulanm tr:

1. Delphi çal masn yürütmek üzere bir çal ma grubu olu turulmas:

 UTEAK çal anlar arasndan be  ki iden olu an bir çal ma grubu olu turulmu tur.

2. Uzman grubun belirlenmesi:

Çal ma kapsamnda tp e itiminde karar vericiler, tp e iticileri, ilgili meslek örgütleri, tp e itiminde 

öz-de erlendirme ve akreditasyon süreçlerinde deneyimi olan ki iler �uzman� olarak tanmlanm tr. Bu 

do rultuda, a a daki meslek örgütleri ve kurum/ki ilere davet mektubu gönderilmi tir:

- Tp fakülteleri: Mezun vermi  ve mezuniyet öncesi tp e itimi program akredite olan tp 

fakültelerinden;

o Tp fakülteleri yöneticileri: Dekan veya e itimden sorumlu dekan yardmcs 

o Tp E itimi Anabilim Dal ö retim üyeleri

- Tp E itimi Programlarn De erlendirme ve Akreditasyon Derne i (TEPDAD) 

- TEPDAD ö renci grubu 

- Uzmanlk dernekleri temsilcileri

o Halk Sa l  Uzmanlar Derne i 

o Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlk Derne i 

- Türk Tabipler Birli i ilgili çal ma gruplar temsilcileri
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- Birinci basamak hekim temsilcisi

Yukarda belirtilen kurumlara/ki ilere gönderilen davet mektubuna yant vererek çal maya katlmay 

gönüllü olarak kabul eden 77 uzman çal ma kapsamna alnm tr. Uzman görü leri birbirini takip eden 

üç turda toplanm tr.

3. lk tur Delphi anketinin hazrlanmas ve test edilmesi:

Çal mann ilk turunda uzman gruba yöneltmek üzere açk uçlu üç soru hazrlanm tr. Pilot uygulama 

/deneme amacyla sorular uzman paneli ve çal ma grubu d ndaki 5 TEPDAD üyesine gönderilerek, 

görü  ve önerileri alnm tr. Bu turda yönlendirilen sorular unlardr:

o Bir tp fakültesi, tp e itim program ile toplumun gelecekteki sa lk sorunlarna ve 

gereksinimlerine yant verebilme kapasitesini nasl geli tirebilir? 

o Bu kapasite, öz-de erlendirme ve akran de erlendirme için akreditasyon sistemlerinin 

kullanmn da içerecek ekilde nasl geni letilebilir ve geli tirebilir? 

o Fakültenin bu kapasiteyi geli tirmeye yönelik gerçekle tirdikleri nasl de erlendirilmelidir? 

4. lk tur anketin uzman gruba gönderilmesi ve anket yantlarnn analiz edilmesi:

Anket gönderilen uzmanlarn 61�i ilk turdaki sorular yantlam  ve çal maya 61 uzman ile devam 

edilmi tir (Ek 1). Açk uçlu yantlar kodlanarak içerik analiz yaplm tr:

- Veri dosyas bütün olarak tüm ara trmaclar tarafndan ba msz olarak okunmu , tart ma ve 

uzla  yoluyla kod listesi (60 kod) olu turmu tur. 

- Ara trmaclar daha sonra bir araya gelerek kodlama ve temalar için uzla  sa lam  ve sosyal 

güvenilir bir tp fakültesini tanmlayan 116 önerme geli tirilmi tir.  

5. kinci tur anketin uzman gruba gönderilmesi ve yantlarn analiz edilmesi:

lk tur sonucunda olu turulan önermeler uzman gruba gönderilmi , her bir önermeye katlm durumlarn 

ve varsa önerme ile ilgili düzeltme önerilerini belirtmeleri istenmi tir. Uzman grubun önerme ile ilgili 

önerileri analiz edilerek be  ana temada 65 önermeden olu an bir liste olu turulmu tur.  

6. Üçüncü tur anketin uzman gruba gönderilmesi ve anket yantlarnn analiz edilmesi:

kinci tur sonucunda olu turulan sosyal güvenirlik belirleyicileri uzman gruba gönderilerek,  belirleyicileri 

temalarla birlikte yeniden gözden geçirmeleri istenmi tir. Uzman grubun yantlar ve tema önerileri 

incelenmi , ço unlu un (%80 ve üzeri)  uzla  gösterdi i önermeler belirlenmi , öneriler do rultusunda 

önermelere son ekli verilmi  ve tema ile ilgili açklamalar hazrlanm tr. 

Türkiye Sosyal Güvenilir Tp Fakültesinin Belirleyicileri be  tema altnda toplanm tr. Bu temalar:

1. Toplumun sa lk gereksinimlerine odaklanma

2. Sa lk hizmet sunumu

3. Kurumsal yap ve yönetim

4. Tp e itimi programlar ve yürütülmesi

5. Sosyal güvenirlik/hesap verebilirli in geli tirilmesi ve de erlendirilmesi

Üç tur sonunda be  tema altnda uzla  ile geli tirilen 63 sosyal güvenilir tp fakültesi belirleyicisi 

tanmlanm tr.
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2. A ama: Birinci a amada uzman görü leri ile geli tirilen belirleyiciler temelinde �sosyal 

güvenilir tp fakültesi belirleyicileri� ulusal belgesi olu turulmu tur.

8 Mart 2019 tarihinde gerçekle tirilen �Türkiye�deki Tp Fakültelerinin Sosyal Güvenirlik (hesap 

verebilirlik) Belirleyicilerinin Geli tirilmesi Çal tay�nda ilgili tara arn katlm ile birinci a amada 

tanmlanan belirleyiciler gözden geçirilmi tir. Çal taya Türkiye Yüksek Ö retim Kurulu, Tp Dekanlar 

Konseyi, Tp Fakülteleri, ilgili uzmanlk dernekleri, Türk Tabipler Birli i, di er sa lk meslek örgütleri, 

birinci basamak hekimleri olmak üzere 39 kurumdan toplam 68 katlmc (Ek 2) katlm tr. Çal tay 

çal ma gruplarnn önerileri do rultusunda be  tema altnda toplam 54 önermeden olu an �Türkiye 

sosyal güvenilir tp fakültesi belirleyicileri� ulusal belgesi olu turulmu tur.  
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Türkiye Sosyal Güvenilir
(Hesap Verebilir)

Tp Fakültesi Belirleyicileri



11



12

Tp fakülteleri, bulundu u bölge öncelikli olmak üzere tüm toplumun nüfus yaps, sosyal, 

kültürel ve çevresel özellikleri ba lamnda sa lk gereksinimlerini kar layacak hekimler 

yeti tirme sorumlulu u ta r. 

Tp fakülteleri;

1. Mezunlarnn gelecekte hizmet verecekleri toplumun tannmas, 

2. Sa l  etkileyen sosyal, ekonomik ve kültürel belirleyicilerin ortaya konmas, 

3. Sa lk hizmeti sunulan kurumlar ve i leyi lerinin tanmlanmas, 

4. Sa lk çal anlarnn görev ve sorumluluklarnn belirlenmesi ve 

5. Ülkenin sa lk örgütlenmesi ve politikalarnn geli tirilmesi konusunda önemli bir taraftr.

Bu nedenle e itim, ara trma ve hizmet etkinliklerini toplumun sa lk öncelikleri do rultusunda 

yönlendirir. Bu amaçla toplumun imdiki ve gelecekteki sa lk sorunlar ve gereksinimlerini 

belirlemeyi hede eyen ara trmalara katk sunar. Elde edilen bulgular   nda, bölgedeki ve 

ülkedeki tüm sa lk kurum ve kurulu laryla ileti im ve etkile im kurarak i birli i olanaklar 

yaratr ve toplumun sa lk sorunlarna yönelik çözümler geli tirilmesine katkda bulunur. Tp 

fakültelerinin katks, sa lk ve tp e itimi ile ilgili a a daki temel alanlardadr:

Ülkenin sa lk ve insan kaynaklar gereksinimlerinin do ru bir ekilde öngörülmesi, 

Sorumlulu unda olan sa lk hizmetinin etkin ve zamannda sunulmas, 

Mezunlarn sa lk insan gücü alannda do ru ekilde yer almalarnn sa lanmas, 

Sa l n korunmas ve geli tirilmesine yönelik düzenlemeler konusunda toplumun 

aydnlatlmas

Sosyal ve toplumsal yükümlülüklerini yerine getiren tp fakülteleri, e itim, ara trma ve hizmet 

uygulamalarn toplumun öncelikli sa lk sorunlar do rultusunda yönlendirebilen ve �sosyal 

güvenilirlik� (hesap verebilirlik) kavramn benimseyen tp fakülteleri olarak tanmlanmaktadr. 

Sosyal güvenilir tp fakülteleri sa lk çal anlar, sa lk kurumlar, sa lk sigortas sa layan 

kurumlar, politika yapclar ve sivil toplum kurulu lar gibi temel bile enlerle i birli i yaparak 

toplumun esenli ini sa lamak üzere toplumsal düzeydeki sorumluluk ve yükümlülüklerini 

üstlenir. Bu ba lamda toplumsal denetim ve de erlendirmeye açk olur. Toplumun mevcut ve 

gelecekteki sa lk sorunlarn ve gereksinimlerini tanmlayarak, gelece in sa lk çal anlarn 

e iterek, ara trma gündemi geli tirerek ve sa lk belirleyicileri üzerinde de çal ma kapasitesine 

sahip nitelikli mezunlarla verimli ve etkili sa lk hizmetleri sunarak sa lk sisteminin geli imine 

katkda bulunmay hede er. 

TEMA 1: TOPLUMUN SA LIK GEREKS N MLER NE ODAKLANMA
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1.1 Tp fakülteleri hizmet verdi i bölge ve ülke düzeyinde toplumu tanmal ve çevre, de-
mogra k, sosyal ve kültürel yapsndaki de i imleri izlemelidir.

1.2 Tp fakülteleri toplumun öncelikli sa lk sorunlarn ve gereksinimlerini belirlemeye 
yönelik bölgesel, ulusal ve uluslararas ölçekte ara trmalar yaplmasna olanak 
sa lamaldr. 

1.3 Tp fakülteleri hizmet etti i toplumda belirledi i sa lk sorunlarnn çözümü için ilgili 
kurum ve kurulu lar ile i birli i yapmaldr. 

1.4 Tp fakülteleri toplumun sa lk göstergelerini izleyerek gelecekteki sa lk sorunlarna 
yönelik öngörü olu turmaldr. 

1.5 Tp fakülteleri hastalklarn önlenmesi ve tedavisinin yan sra sa l  etkileyen 
tüm durumlar, özelikle sa l n sosyal belirleyicileri ile ilgili sa lk politikalar 
olu turulmasna katk sa lamal ve bu konuda önderlik yapmaldr.

1.6 Tp fakülteleri sa lk ve sa l  etkileyen etmenler konusunda toplumu 
bilgilendirmelidir.

TOPLUMUN SA LIK GEREKS N MLER NE ODAKLANMA LE LG L  ÖNERMELER
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Sa lk hizmetleri bireyin ve toplumun sa l n korumak ve geli tirmek, hastalarn tedavilerini 

yapmak, tam olarak iyile meyip sakat kalanlarn ba kalarna ba ml olmadan ya ayabilmelerini 

sa lamak ve toplumun sa lk düzeylerini yükseltmek için yaplan planl çal malarn tümüdür. 

Tp fakülteleri sunduklar sa lk hizmetleri ile bireylerin bedenen, ruhen ve sosyal bakmdan 

tam bir iyilik içinde olmalar ve bunu sürdürmelerine katkda bulunmay ve toplumun �iyilik ve 

sa lk� durumunu en üst düzeye çkarmay hede er.

Bu nedenle, tp fakülteleri sa lk hizmetinin her a amasnda (koruyucu, tedavi edici, rehabilite 

edici ve sa l  geli tirici) sorumluklarn yerine getirmeli; sa lk hizmetlerini �yüksek nitelik�, 

�e itlik�, �etkinlik�, �hakkaniyet� gibi ilke ve de erleri temel alarak planlamal ve sunmaldr.  

Sa lk hizmetlerinde �yüksek nitelik�, hizmetlerin hem bilimsel norm ve standartlara, hem de 

bireyin gereksinimlerine uygun olarak verilmesidir. 

�E itlik ilkesi�,  sa lk hakk ve sa lk hizmeti sunumu açsndan bireyler arasnda fark 

gözetilmemesidir. 

�Hakkaniyet ilkesi�, sa lk hizmetlerine eri ilebilirlik ve nitelikli hizmet sunulmasnda, sosyal 

ayrcalklarn de il, bireylerin gereksinimlerinin belirleyici olmasdr.

�Etkinlik ilkesi�, insan sa l  için en etkili olann aranmas ve mevcut kaynaklarn optimal 

ekilde kullanlmasnn güvenceye alnmasdr.

Sa lk hizmetleri, özellikle günümüz ko ullarnda, sadece tek bir sa lk profesyoneli tarafndan 

verilemeyecek ölçüde karma kla m tr. Etkili bir ekip çal mas sa lk hizmetleri sunumunun 

temelini olu turmaktadr. Sa lk hizmeti ve alan ile ilgili meslek türleri giderek artmaktadr. Sa lk 

hizmetinin, bilgi, beceri, yetki ve sorumluluklar yönünden birbirini tamamlayarak, ayn amaç için 

birlikte çal an benzer ya da farkl meslek üyelerinin olu turdu u ekipler tarafndan verilmesi 

gerekir.

Sa lk hizmetinin yeterli düzeyde sunulmas bireylerin ve toplumun sa lk düzeyini yükseltecektir.

TEMA 2: SA LIK H ZMET SUNUMU
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SA LIK H ZMET SUNUMU LE LG L  ÖNERMELER

2.1 Tp fakülteleri e itim ara trma ve hizmet sunumunu dengeli olarak sürdürmelidir.

2.2 Tp fakülteleri e itim odakl sa lk hizmeti sunumunda yenilikçi (innovatif) olmal ve 
bununla ilgili ara trmalar yaparak sonuçlarn e itim programlarna yanstmaldr.

2.3 Tp fakülteleri sa lk hizmetlerini e itlik* ve hakkaniyet** içinde sunmaldr.
* E itlik: Bir toplumda sa lk hakk ve sa lk hizmeti sunumu açsndan bireyler arasnda 
farkllk olmamas 
**Hakkaniyet: Hak ve adalete uygunluk, sa lk hizmetlerinin e itlik ve gereksinimler dik-
kate alnarak sunulmas

2.4 Tp fakülteleri, e itim, ara trma ve hizmet i levlerini, birinci, ikinci ve üçüncü basamak 
sa lk hizmetlerini kapsayacak ekilde ve interdisipliner olarak yürütmelidir.

2.5 Tp e itimi verilen sa lk kurumlarnda sa lk hizmeti kapsaml, nitelikli, kanta dayal, 
maliyet etkin, hasta odakl ve hizmet verilen toplumun gereksinimleri do rultusunda 
sunulmaldr. 

2.6 Tp fakülteleri, toplumun sa lk gereksinimlerinin kar lanmasnda, ö rencilerinin 
uzmanlk ö rencileri ve ö retim üyeleri ile bir ekip içinde ve yetkinlikleri kapsamnda aktif 
rol almasn sa lamaldr.

2.7 Tp fakülteleri e itim odakl sa lk hizmeti sunumunda hasta güvenli ini sa layacak ön-
lemler almaldr.

2.8 Tp fakülteleri sundu u sa lk hizmetleriyle toplumun sa lk sorun ve gereksinimlerini 
kar layabilme durumunu, sa lk göstergelerini izleyerek analiz etmelidir.
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Sosyal yükümlülüklerini kar layan �sosyal güvenilir � tp fakültelerinde öncelikle toplumsal 

düzeyde hesap verebilirlik yakla mn destekleyen bir kurum kültürü olu turulmaldr. 

Tp fakülteleri, 

1. Yönetim süreçlerinde effaf, sistematik ve denetlenebilir mekanizmalar kullanmal, 

2. E itim, ara trma ve hizmet yoluyla toplumun sa lk sorunlarna yant verebilme kapasitesini 

sürekli izlemeli ve geli tirmeli ve

3. Bu hede ere odaklanan kurumsal yaplar olu turmaldr.

Tp fakülteleri kurumsal amaç ve hede erini iç ve d  payda larn katlm ile belirlemeli ve 

effa kla payla maldr. Hizmet, ara trma ve e itimlerini planlama, uygulama ve de erlendirme 

çal malarn kanun yapclar, hizmet sunucular ve sivil toplum kurulu lar ile i birli i kurarak ve 

ortaklk yaparak gerçekle tirmelidir. Tp fakülteleri sa l n savunuculu unu yapmal, payda  

katlml sosyal sorumluluk proje/çal malar, toplumu sa lk açsndan bilgilendirme ve e itim 

çal malarnda liderlik yapmaldr.

3.1 Tp fakültelerinin yönetimi; e itim, ara trma ve hizmet sunumu süreçlerinde effaf, 
denetlenebilir ve hesap verebilir olmaldr.  

3.2 Tp fakülteleri kurumsal amaç ve hede erini iç ve d  payda larn katlm ile belirlemeli 
ve effa kla payla maldr.

3.3 Tp fakültelerinin kurumsal amaç ve hede eri toplumun sa l n geli tirmeyi ve korumay 
içermelidir.

3.4 Tp fakülteleri toplumun sa lk gereksinimlerini önceleyen ve sa l  geli tirme ve koruma 
odakl bir kurum kültürü olu turmaldr.

3.5 Tp fakülteleri, sosyal güvenirlik / hesap verebilirlik çal malarn planlayacak ve yürüte-
cek kurumsal yaplar olu turmaldr.

3.6 Tp fakülteleri krlgan/incinebilir gruplar önceleyerek sa lk hizmeti sunumu ve kaynak-
lar için savunuculuk yapmaldr.

3.7 Tp fakülteleri toplumun sa lk sorunlarna yant verebilme kapasitesini geli tirmeye 
yönelik payda  katlml sosyal sorumluluk çal malarna katk sunmaldr.

3.8 Tp fakülteleri hizmet, ara trma ve e itim çal malarnda kanun yapclar, hizmet sunucu-
lar ve sivil toplum kurulu lar ile yapc bir etkile im ve i birli i içinde olmaldr.  

3.9 Tp fakülteleri sa lk çal anlarnn rollerinin ilgili payda larn katlm ile açk ve anla lr 
olarak tanmlanmasna katk sa lamaldr.

TEMA 3: KURUMSAL YAPI VE YÖNET M

KURUMSAL YAPI VE YÖNET M LE LG L  ÖNERMELER
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4.1 E itim program amaç ve hede eri

4.1.1 Tp fakültelerinin e itim programlar, ö rencilerin sa lk hizmet sunumunda hekim olarak 
üstlenecekleri rol* ve sorumluluklarn gerektirdi i yetkinlikleri kazandrmay hede e-
melidir.

* profesyonel, ileti imci, ekip üyesi, sa lk savunucusu, bilim insan, lider ve yönetici

4.1.2 Tp fakülteleri toplumun sa lk sorunlarn ve sa l  etkileyen faktörleri belirleyen, 
ara tran, izleyen ve çözümüne katk sunma yeterli ine ve duyarll na sahip hekimler 
yeti tirmeyi hede emelidir.

4.1.3 Tp fakülteleri ya am boyu ö renme becerilerine ve kendini sürekli geli tirme duyarll -
na sahip hekimler yeti tirmeyi hede emelidir.

4.1.4 Tp fakülteleri, e itim programlarn ö rencilere mesleki de erler ve profesyonelizmi ka-
zandracak ekilde planlamaldr.

4.1.5 Tp fakültelerinin e itim program amaç ve hede eri, toplumun sa lk sorunlarna yönelik 
ara trma hede erini kapsamaldr.

Sosyal güvenilir/ hesap verebilir bir tp fakültesi, e itim programn toplumun mevcut ve 

gelecekteki sa lk gereksinimlerini kar layacak ekilde düzenler. E itim program, mezunlar için 

amaçlanan yetkinlikleri (yetkinlik/amaç ve hede eri), bu yetkinliklere ula may sa layacak kapsam 

(içeri i), ula tracak etkinlikleri yönlendiren yol, yöntem ve araçlar (ö retim strateji ve yöntemlerini) 

ve ula lp ula lmad n de erlendirilecek snama durumlarn (ölçme ve de erlendirme) içeren bir 

bütündür. 

Sosyal güvenilir bir tp fakültesinin e itim program toplumun sa lk sorunlarn ara tran, izleyen, 

çözümüne katk sunan, sa lk politikalar üretilmesine katkda bulunan ve sa lk hakk savunucusu 

olan, mesleki de er ve sorumluluklar ile ya am boyu ö renme ve ö retme becerilerine sahip 

mezunlar yeti tirilmesini hede emelidir. E itim programnn kapsam, toplumun öncelikli sa lk 

sorunlarn, sa lk sorunlarnn altnda yatan toplumsal, sosyal, ekonomik ve çevresel nedenleri 

bütünsel olarak kapsamal ve mezunlarna toplum sa l  konularnda ara trma yapabilme olana  

sa layabilecek ekilde tasarlanmaldr. E itim programnn yöntem ve stratejileri, sosyal güvenirli i 

multidisipliner bir yakla mla ele alan çktya dayal e itim, probleme dayal ö renme, aktif ö renme, 

i  ba nda e itim, topluma dayal ve toplum içinde e itim, meslekler aras ö renme gibi yakla mlarla 

program uygun ekilde tasarlayarak hekimlerin toplumdaki rol ve sorumluluklarn yerine getirmesi 

için gereken yetkinliklerin kazandrlmasn sa lamaldr. Tp fakülteleri e itim programn hede erine 

ula p ula mad n süreklili i sa lanan, iç ve d  de erlendirme, akreditasyon süreçlerinin dahil 

edildi i bir program de erlendirme sistemi kullanlarak de erlendirmelidir.

TEMA 4: TIP E T M  PROGRAMLARI VE YÜRÜTÜLMES

TIP E T M  PROGRAMLARI VE YÜRÜTÜLMES  LE LG L  ÖNERMELER
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4.2 çerik

4.2.1 Tp fakülteleri e itim programlarnda sa l n korunmas ve geli tirilmesini öncelemeli, 
sa lk sorunlarnn altnda yatan toplumsal, sosyal, ekonomik ve çevresel belirleyicile-
ri bütünsel olarak ele almaldr. 

4.2.2 Tp fakülteleri e itim programlarnn içeri ini sa lk sorunlarna disiplinleraras yakla -
ma becerisi kazandracak ekilde olu turmaldr.

4.2.3 Tp fakülteleri e itim programlarn toplumun kültürel niteliklerini, bölgesel, ulusal ve 
küresel öncelikli sa lk sorunlarn kapsayacak ekilde düzenlemeli ve belirli aralklar-
la Ulusal Çekirdek E itim Program, di er bilimsel çal ma ve raporlar kullanarak, iç 
ve d  payda  katlmyla güncellemelidir. 

4.2.4 Tp fakülteleri e itim programlarna sa lk ile ili kili politika, ekonomi, hukuk, sosyo-
loji, felsefe ve ileti im alanlarn dahil ederek, tbbn sosyal ve insani boyutlar ile ele 
alnmasn sa lamaldr.

4.2.5 Tp fakültelerinin tüm ö rencileri e itim programlar içinde toplum sa l  konularnda 
ara trma yapabilmelidir.

  4.3 E itim Yöntem ve Stratejileri

4.3.1 Tp fakülteleri e itim programlarn çktya* dayal e itim yakla m ile tasarlanmaldr.

*Ö rencilerin mezuniyet a amasnda sergileyebilmeleri gereken yeterlik ve yetkinlikler

4.3.2 Tp fakülteleri e itim programlarnda program modelleri ile uyumlu olarak ö renen 
merkezli  yakla mlara yer vermelidir.

4.3.3 Tp fakülteleri, ö rencilerine meslekleraras ö renme* frsatlar sunmaldr.

*Ö renenin i birli ini ve hizmetin niteli ini geli tirmek için iki veya daha fazla meslek 
grubuyla birlikte, birbirlerinden ve birbirleri hakknda ö renmesidir.

4.3.4 Tp fakülteleri e itim programlarnda toplum içinde e itim uygulamalarna yer vermel-
idir. 

4.3.5 Tp fakülteleri, e itim programlarnda toplum sa l n geli tirmeye odaklanan ö -
renen merkezli etkinlikler (ö renci kongresi, ö renci sunumlar gibi) gerçekle tirmel-
idir.

4.3.6 Tp fakülteleri e itim programlarnda disiplinleraras ve meslekleraras  yakla mla 
d  payda larn e itime katk ve katlabilirli ini göz önüne almaldr (Hasta Haklar 
Derne i vb).

TIP E T M  PROGRAMLARI VE YÜRÜTÜLMES  LE LG L  ÖNERMELER (Devam)
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4.4 Program De erlendirme

4.4.1 Tp fakülteleri programlarn, özerk ve süreklili i sa lanan bir program de erlendirme 
sistemi olu turarak de erlendirmelidir.

4.4.2 Tp fakülteleri mezunlarnn toplumun öncelikli sa lk sorunlarna ve gereksinimlerine 
yant verebilme durumunu izlemeli ve sa lk sistemine yaptklar katky 
de erlendirmelidir.

4.4.3 Tp fakülteleri e itim programlarnda sosyal güvenirlik kapsamnda yaplan de i ikliklerin 
etkinli ini de erlendirmelidir.

4.4.4 Tp fakülteleri toplumsal yükümlülükler do rultusunda programlarnn süreç, kazanm ve 
etki de erlendirmesini yapmaldr.

4.5 Ö renci ve e iticiler

4.5.1 Tp fakülteleri e itim verebilecekleri ö renci saylarn altyap, insan gücü ve olanak-
larn göz önünde bulundurarak belirlemelidir.

4.5.2 Tp fakülteleri e itim programn etkin olarak uygulayabilece i sayda nitelikli ö retim 
üyesine sahip olmaldr.

4.5.3 Tp fakülteleri mezunlarna ve ö retim üyelerine yönelik sürekli mesleki geli im etkin-
likleri düzenlemelidir.

TIP E T M  PROGRAMLARI VE YÜRÜTÜLMES  LE LG L  ÖNERMELER (Devam)
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Tp fakültelerinde sosyal yükümlüklerinin tannmas ve kar lanmas, toplumsal olarak sosyal 
güvenirli in/hesap verebilirli in geli tirilmesi ve de erlendirilmesi temel hede erden biridir. Bu 
hede n gözetilmesi ve hayata geçirilmesi, tp fakültesinin topluma kar  öncelikli sorumluluklarndan 
biri olarak kabul edilmelidir. 

Kurumsal de i im ve geli im için güçlü bir araç olan akreditasyon standart ve süreçleri, tp 
fakültelerinin e itim program niteliklerini etkin bir ekilde de erlendiren ilkeleri tanmlar. Akreditasyon 
sürecinde tp fakülteleri e itim, ara trma ve hizmet sunumu üzerinden tanmlanm  standartlara göre 
periyodik bir iç nitelik de erlendirme (öz-de erlendirme) ve geli tirme süreci kullanr. Akreditasyon 
için bir i leyi in olmas, tp fakültelerinin belirli standartlara ve süreçlere uyma çabasn gösterir. ç 
de erlendirme, düzenli aralklarla yaplan ve geli ime yönelik önerilerin sunuldu u d  de erlendirme 
ile desteklenir.

Tp fakülteleri, akreditasyon standartlarna yönelik performansn yanstan niteliksel ve niceliksel 
ölçütleri kullanarak sosyal güvenirli ini de sistematik ve periyodik olarak de erlendirmelidir. Bu 
standartlara uyum, tp fakültesinin vazgeçilmez sosyal yükümlülü üdür. Bu amaçla tp fakülteleri, 
sa lkla ilgili kurum ve kurulu larla ileti im ve i birli i kurarak toplumun mevcut ve gelecekteki sa lk 
sorunlar ve gereksinimlerine yönelik e itim program hazrlamaldr. Bölgedeki sa lk kurulu lar ve 
yöneticileri ile yaplan i birli i çerçevesinde topluma dayal bir program yürütülmesi önemlidir. E itim 
programnn toplumsal gereksinim ve önceliklerle kar la trmal olarak de erlendirilebilmesi için 
hedef ve ölçütler belirlemelidir. Sosyal güvenirlik ile ilgili de erlendirme sürecinde öz-de erlendirme 

yan sra di er tp fakülteleri, ö renciler ve hastalarn de erlendirmelerinden yararlanmaldr. 

TEMA 5: SOSYAL GÜVEN RL K / HESAP VEREB L RL N GEL T R LMES  VE 
DE ERLEND R LMES



21

5.1 Tp fakülteleri, toplumun sa lk sorunlar ve gereksinimlerine yant verme kapasitesini 
geli tirmek için fakültenin bulundu u bölgede toplumu temsil eden yaplarla* i birli i yap-
mal, görü  ve önerilerini de erlendirmelidir. 

*sa lk kurulu lar, belediyeler, ilgili di er kurulu lar, sivil toplum kurulu lar ve hekim meslek 
örgütleri gibi 

5.2 Tp fakülteleri sosyal güvenirlik ile ilgili ilkelerini tanmlamal, toplumla payla mal ve bu 
süreçlerde toplumun katksn ve deste ini sa lamaldr.

5.3 Tp fakülteleri, topluma dayal/yönelik çal malar yürütebilmek için sa lk yöneticileri ve 
karar vericiler ile ortak protokoller olu turmaldr.

5.4. Tp fakülteleri stratejik planlarnda e itim, ara trma ve hizmete yönelik hedef ve ölçütlerini 
toplumsal gereksinim ve önceliklerini göz önüne alarak belirlemelidir.

5.5 Tp fakülteleri, sürekli geli im ve kalite süreçlerini izleyen ve de erlendiren kurumsal bir yap 
olu turmaldr. 

5.6 Tp fakülteleri, e itim programlarnn topluma dayal ve toplumun ihtiyaçlarna yönelik olma 
durumunu de erlendirmede mezunlarnn ve di er payda larn görü lerini almaldr.

5.7 Tp fakülteleri, toplumun sa lk gereksinimleri ve sorunlarna yant verme kapasitesini 
de erlendirmek için akreditasyon süreçlerini kullanmaldr. 

5.8 Tp fakülteleri sosyal güvenirlik ile ilgili de erlendirme sürecinde çok yönlü 
de erlendirmelerden** yararlanmaldr. 

** öz-de erlendirme, akran-de erlendirme, hasta-de erlendirmeleri ve ö renci 
de erlendirmeleri gibi

SOSYAL GÜVEN RL K / HESAP VEREB L RL N GEL T R LMES  VE DE ERLEND R LMES  
LE LG L  ÖNERMELER
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aliye.mandiracioglu@ege.
edu.tr

3 Dr.  Ö r. Üyesi Arzu Akaln Yeditepe Üniversitesi Tp E itimi AD arzuakalin@yahoo.com

4
Dr.  Ö r. Üyesi Ay en Melek 
Aytu  Ko an

TEPDAD* aysenay1@yahoo.com

5 Prof. Dr. Berrak Yegen TEPDAD* berrakyegen@gmail.com

6 Prof. Dr. Birgül Yelken
Eski ehir Osmangazi 
Üniversitesi

Dekan Yardmcs birgulby@yahoo.com

7 Prof. Dr. Burcu Tokuç HASUDER**  burcutokuc@gmail.com

8 Doç. Dr. Bülent Erbil Türk Tabipleri Birli i
Uzmanlk Dernekleri 
E güdüm Kurulu

gantoerbil@yahoo.com

9 Prof. Dr. Cem Oktay Akdeniz Üniversitesi Dekan Yardmcs cemoktay@akdeniz.edu.tr

10 Prof. Dr. Cenk Sökmensüer TEPDAD*  
csokmens@hacettepe.
edu.tr

11
Prof. Dr. Derya Akaydn  
Aldemir

Ba kent Üniversitesi Dekan Yardmcs aldemird@baskent.edu.tr

12 Prof. Dr. Devrim Dündar Kocaeli Üniversitesi
E itim Komisyonu 
Ba kan

devrimdundar@hotmail.
com

13 Prof. Dr. Emine Alp Me e Erciyes Üniversitesi Dekan Yardmcs ealp@erciyes.edu.tr

14 Prof. Dr. Ertan Ylmaz Türk Tabipleri Birli i
Uzmanlk Dernekleri 
E güdüm Kurulu

eyilmaz58@yahoo.com.tr

15 Prof. Dr. Esra Saatç TAHUD***
esaatci@cu.edu.tr esra.
saatci@gmail.com

16 Prof. Dr. Sedef Tunao lu TEPDAD* fst@gazi.edu.tr

17 Prof. Dr. Gamze Çan HASUDER**  gcanktu@yahoo.com

18 Dr.  Ö r. Üyesi Giray Kolcu
Süleyman Demirel 
Üniversitesi

Tp E itimi AD giraykolcu@gmail.com

19 Doç. Dr. Güldal zbrak Yeditepe Üniversitesi Dekan Yardmcs gizbirak@yeditepe.edu.tr

20 Prof. Dr. H. brahim Durak TEPDAD*
halil.ibrahim.durak@ege.
edu.tr

21 Prof. Dr. Hakan Abaco lu TEPDAD* 
hakan.abacioglu@ieu.
edu.tr

22
Prof. Dr. Hamdi Nezih 
Da deviren

TAHUD***

23 Prof. Dr. Hatice ahin Ege Üniversitesi Tp E itimi AD hatice.sahin8@gmail.com

24
Dr.  Ö r. Üyesi brahim 
Ba han

Mersin Üniversitesi E itim Koordinatörü ibashan@yahoo.com
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Ek 1: Delphi Paneli Katlmc Listesi (Devam)

No Katlmc Temsil Yeri Görev e-posta

25 Dr.  Ö r. Üyesi pek Gönüllü Ankara Üniversitesi Tp E itimi AD zipgonullu@yahoo.com

26 Prof. Dr. rfan Kaygusuz Frat Üniversitesi Ba  Koordinatör
kaygusuz_67@yahoo.
com

27 Prof. Dr. skender Gün HASUDER**  iskendergun@yahoo.com

28 Prof. Dr. Kemal Bakr TEPDAD* kbakir@hotmail.com

29 Doç. Dr. Levent Altnta TEPDAD* leventaltintas@gmail.com

30 Doç. Dr. Levent Güngör
Ondokuzmays 
Üniversitesi

Dekan Yardmcs ligungor@omu.edu.tr

31 Dr.  Ö r. Üyesi Mehtap Türkay HASUDER**  mehtapturkay@gmail.com

32 Prof. Dr. Melih Elçin Hacettepe Üniversitesi Tp E itimi AD melihelcin48@gmail.com

33 Doç. Dr. Melike ahiner
Acbadem Mehmet Ali 
Aydnlar Üniversitesi

Tp E itimi AD
melike.sahiner@
acibadem.edu.tr

34 Prof. Dr. Melik ah Ertem HASUDER**  mertem85@hotmail.com

35 Prof. Dr. Melis Naçar Erciyes Üniversitesi Tp E itimi AD mnacar@erciyes.edu.tr

36 Prof. Dr. Mustafa Meliko lu TEPDAD* melikoglum@gmail.com

37 Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak HASUDER**  dreskiocak@hotmail.com

38 Prof. Dr. Nadi Bakrc
Acbadem Mehmet Ali 
Aydnlar Üniversitesi 

Dekan Yardmcs  nadiba@gmail.com

39 Prof. Dr. Ne e Kaklkaya 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi

 nkkaya@yahoo.com

40 Doç. Dr. Orhan Odaba  Türk Tabipleri Birli i
Uzmanlk Dernekleri 
E güdüm Kurulu

 

41
Prof. Dr. Özen Kaçmaz 
Ba o lu

Ege Üniversitesi  
ozenbasoglu@yahoo.
com; ozen.basoglu@ege.
edu.tr

42 Dr.  Ö r. Üyesi Özlem Mdk
Ondokuz Mays 
Üniversitesi

Tp E itimi AD dromidik@gmail.com

43 Ö r. Gör. Dr. Özlem Ço kun TEPDAD*
drozlemcoskun@gmail.
com

44
Doç. Dr. Özlem Serpil 
Çakmakkaya

stanbul Üniversitesi   serpilc@istanbul.edu.tr

45 Prof. Dr. Pnar Okyay HASUDER**  pinarokyay@hotmail.com

46 Prof. Dr. Sabri Kemahl Yeditepe Üniversitesi Tp E itimi AD kemahlisabri@gmail.com

47 Prof. Dr. Selda Erensoy TEPDAD* selda.erensoy@ege.edu.tr

48 Doç. Dr. Selma Çetinkaya Mersin Üniversitesi
Cumhuriyet 
Üniversitesi

drselmacetinkaya@
hotmail.com
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Ek 1: Delphi Paneli Katlmc Listesi (Devam)

No Katlmc Temsil Yeri Görev e-posta

49 Dr.  Ö r. Üyesi Sema Soysal
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi

Tp E itimi AD semasoysal@hotmail.com

50 Prof. Dr. Semra Özçelik TEPDAD*
ozceliksemra@yahoo.
com

51 Prof. Dr. Süleyman Sami lker
Celal Bayar 
Üniversitesi

ssamiilker@gmail.com 
s.samiilker@mynet.com

52 Prof. Dr. aban Sarkaya TEPDAD*
Ondokuz Mays 
Üniversitesi Tp 
Fakültesi

sabansarikaya@gmail.
com

53 Doç. Dr. ahika Pnar Akyer
Pamukkale Üniversi-
tesi

 spakyer@pau.edu.tr

54 Dr. ehnaz Hatipo lu
zmir Konak 24 nolu 
MF Özsaruhan Aile 
Sa l  Merkezi

Aile Sa l  Merkezi 
hekimi

sehnaz63@yahoo.com

55 Prof. Dr. erefnur Öztürk Selçuk Üniversitesi Dekan Yardmcs serefnur@yahoo.com

56 Prof. Dr. evkat B. Özvar HASUDER**  sevkatozvaris@gmail.com

57 Prof. Dr. Ufuk Mete Çukurova Üniversitesi Dekan Yardmcs umete@cu.edu.tr

58 Prof. Dr. Utku enol TEPDAD* utkusenol@akdeniz.edu.tr

59
Prof. Dr. Ümit Süleyman 

ehirli
Marmara Üniversitesi  usehirli@marmara.edu.tr

60 Prof. Dr. Ye im enol Akdeniz Üniversitesi Tp E itimi AD yysenol@gmail.com

61
Prof. Dr. Zeynep Ceren 
Karahan

TEPDAD*  zckarahan@gmail.com
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Ek 2: Türkiye�deki Tp Fakültelerinin Sosyal Güvenirlik (Hesap Verebilirlik) Belirleyicilerinin 
Geli tirilmesi Çal tay Katlmc Listesi

No Katlmc Temsil Yeri Görev e-posta

1 Prof. Dr. Sibel Aksu Yldrm
Yüksek Ö retim 
Kurulu

Yüksek Ö retim 
Kalite Kurulu Ba kan 
Yardmcs

sibelaksuyildirim@yokak.
gov.tr

2 Prof. Dr. Bülent Altun
Hacettepe Üniversitesi 
Tp Fakültesi 

Tp Dekanlar Kon-
seyi Ba kan

baltun@hacettepe.edu.tr

3 Prof. Dr. Sema Arc
Bezmialem 
Üniversitesi Tp 
Fakültesi 

Dekan sarici64@gmail.com

4 Prof. Dr. Hakan Poyrazo lu
Erciyes Üniversitesi 
Tp Fakültesi 

Dekan drpoyrazoglu@yahoo.com

5 Prof. Dr. Haldun Müderriso lu
Ba kent Üniversitesi 
Tp Fakültesi 

Dekan haldunm@baskent.edu.tr

6 Prof. Dr. lhan Çetin
Cumhuriyet 
Üniversitesi Tp 
Fakültesi 

Dekan lhan.cetin@gmail.com

7
Prof. Dr. Ahmet Muzaffer 
Demir

Trakya Üniversitesi 
Tp Fakültesi 

Dekan mdemir@trakya.edu.tr

8 Prof. Dr. Gülay Özbilim
Akdeniz Üniversitesi 
Tp Fakültesi 

Dekan
gulayozbilim@akdeniz.
edu.tr

9 Prof. Dr. Gülfem Çelik
Ankara Üniversitesi 
Tp Fakültesi 

Dekan gulfemcelik@gmail.com

10 Prof. Dr. Nahide Gökçora
KKTC Do u Akden-
iz Üniversitesi Tp 
Fakültesi 

Dekan
nahide.gokcora@emu.
edu.tr

11 Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk
Mersin Üniversitesi 
Tp Fakültesi 

Dekan
hakanozturk@mersin.
edu.tr

12 Prof. Dr. Cemil Gürgün
Ege Üniversitesi Tp 
Fakültesi 

Dekan cemil.gurgun@ege.edu.tr

13 Prof. Dr. Reyhan Ersoy
Ankara Yldrm 
Beyazt Üniversitesi 
Tp Fakültesi 

Dekan reyhanersoy@yahoo.com

14 Prof. Dr. Ferit Çiçekçio lu
Yozgat Bozok 
Üniversitesi Tp 
Fakültesi

Dekan drferitcicek@gmail.com

15 Prof. Dr. Ve k Arca
Siirt Üniversitesi Tp 
Fakültesi 

Dekan ve karica@hotmail.com

16 Prof. Dr. Burak Ömür Çakr
Beykent Üniversitesi 
Tp Fakültesi 

Dekan
burakomurcakir@beykent.
edu.tr

17 Prof. Dr. Hakan Gündüz
Marmara Üniversitesi 
Tp Fakültesi 

Dekan drhakang@gmail.com
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Ek 2: Türkiye�deki Tp Fakültelerinin Sosyal Güvenirlik (Hesap Verebilirlik) Belirleyicilerinin 
Geli tirilmesi Çal tay Katlmc Listesi (Devam)

No Katlmc Temsil Yeri Görev e-posta

18 Prof. Dr. Muzaffer Kr
SBÜ Gülhane Tp 
Fakültesi

Dekan drkiris@hotmail.com

19 Prof. Dr. Zafer Utkan
Kocaeli Üniversitesi 
Tp Fakültesi

Dekan zaferutkan@yahoo.com

20 Prof. Dr. Fikri çli
Ufuk Üniversitesi Tp 
Fakültesi

Dekan
icli@medicine.ankara.
edu.tr

21 Prof. Dr. Kemal Baysal
Koç Üniversitesi Tp 
Fakültesi 

Dekan Yardmcs kbaysal@ku.edu.tr

22 Prof. Dr. Pergin Atilla
Hacettepe Üniversitesi 
Tp Fakültesi 

Dekan Yardmcs perginatilla@gmail.com

23 Doç. Dr. Güldal zbrak
Yeditepe Üniversitesi 
Tp Fakültesi 

Dekan Yardmcs gizbirak@yeditepe.edu.tr

24
Prof. Dr. Derya Akaydn 
Aldemir

Ba kent Üniversitesi 
Tp Fakültesi 

Dekan Yardmcs aldemird@baskent.edu.tr

25 Doç. Dr. Sevil Özger lhan
Gazi Üniversitesi Tp 
Fakültesi 

Dekan Yardmcs sevil.ilhan@gmail.com

26 Doç. Dr. Can Demirel
Gaziantep Üniversitesi 
Tp Fakültesi 

Dekan Yardmcs demirel@gantep.edu.tr

27 Prof. Dr. Ne e Kaklkaya 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Tp 
Fakültesi

Dekan Yardmcs nkaklikaya@ktu.edu.tr

28 Prof. Dr. Birgül Yelken
Eski ehir Osmangazi 
Üniversitesi Tp 
Fakültesi

Dekan Yardmcs birgulby@yahoo.com

29 Prof. Dr. Ümit ehirli
Marmara Üniversitesi 
Tp Fakültesi

Dekan Yardmcs usehirli@marmara.edu.tr

30 Prof. Dr. Hatice ahin
Ege Üniversitesi Tp 
Fakültesi 

Tp E itimi AD hatice.sahin@ege.edu.tr

31 Doç. Dr. Selma Çetinkaya
Ba kent Üniversitesi 
Tp Fakültesi 

Tp E itimi AD
drselmacetinkaya@hot-
mail.com

32 Dr. Ö r. Üyesi Giray Kolcu
Süleyman Demi-
rel Üniversitesi Tp 
Fakültesi

Tp E itimi AD giraykolcuqgmail.com

33 Doç. Dr. Melike ahiner
Acbadem Mehmet Ali 
Aydnlar Üniversitesi 
Tp Fakültesi 

Tp E itimi AD
melike.sahiner@
acibadem.edu.tr

34
Dr. Ö r. Üyesi Süheyla 
Rahman

Celal Bayar 
Üniversitesi Tp 
Fakültesi

Tp E itimi AD rahmans35@hotmail.com

35 Dr. Ö r. Üyesi Özlem Mdk
Ondokuz Mays 
Üniversitesi Tp 
Fakültesi 

Tp E itimi AD dromidik@gmail.com
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Ek 2: Türkiye�deki Tp Fakültelerinin Sosyal Güvenirlik (Hesap Verebilirlik) Belirleyicilerinin 
Geli tirilmesi Çal tay Katlmc Listesi (Devam)

No Katlmc Temsil Yeri Görev e-posta

36 Dr. Ö r. Üyesi pek Gönüllü
Ankara Üniversitesi 
Tp Fakültesi

Tp E itimi AD zipgonullu@yahoo.com

37 Prof. Dr. rem Budako lu
Gazi Üniversitesi Tp 
Fakültesi 

Tp E itimi AD isiliremb@gmail.com

38 Ö . Gör. Dr. Özlem Co kun
Gazi Üniversitesi Tp 
Fakültesi 

Tp E itimi AD
drozlemcoskun@gmail.
com

39
Dr. Ö r. Üyesi Burcu Küçük 
Biçer 

Gazi Üniversitesi Tp 
Fakültesi 

Tp E itimi AD drburcubicer@gmail.com

40 Prof. Dr. Sabri Kemahl
Yeditepe Üniversitesi 
Tp Fakültesi

Çocuk sa l  ve 
Hastalklar AD

kemahlisabri@gmail.com

41 Doç. Dr. David T. THOMAS
Maltepe Üniversitesi 
Tp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi AD dthomas@maltepe.edu.tr

42 Prof. Dr. lhan Yetkin
Gazi Üniversitesi Tp 
Fakültesi

Endokrinoloji BD iyetkin@gazi.edu.tr

43 Prof. Dr. Recep Akdur
Ba kent Üniversitesi 
Tp Fakültesi

Halk Sa l  AD recepakdur@gmail.com

44
Dr. Ö r. Üyesi Nermin 
Bölükba 

Okan Üniversitesi Tp 
Fakültesi

Tbbi Farmakoloji AD
nerminbolukbasi@yahoo.
com

45 Prof. Dr. Selda Öndero lu
Yakn Do u Üniversi-
tesi Tp Fakültesi

Anatomi AD
selda.onderoglu@neu.
edu.tr

46 Prof. Dr. skender Sayek TEPDAD Ba kan isayek@gmail.com

47 Prof. Dr. Sevgi Turan TEPDAD

TEPDAD üyesi
Hacettepe Üniversi-
tesi Tp Fakültesi Tp 
E itimi ve Bili imi 
Anabilim Dal

sevgigunalturan@gmail.
com

48 Prof. Dr. Zeynep Baykan TEPDAD

TEPDAD üyesi
Erciyes Üniversitesi 
Tp Fakültesi Tp 
E itimi Anabilim Dal

zbaykan@erciyes.edu.tr

49 Doç. Dr. Hilal Bat TEPDAD 

TEPDAD üyesi
Ege Üniversitesi Tp 
Fakültesi Tp E itimi 
Anabilim Dal

hilal.bati@ege.edu.tr

50 Doç. Dr. Meral Demirören TEPDAD 

TEPDAD üyesi
Hacettepe Üniversi-
tesi Tp Fakültesi Tp 
E itimi ve Bili imi 
Anabilim Dal

meraldemiroren@gmail.
com

51 Prof. Dr. Mustafa Meliko lu TEPDAD 

TEPDAD üyesi
Akdeniz Üniversitesi 
Tp Fakültesi Çocuk 
Cerrahisi Anabilim 
Dal

melikoglum@gmail.com
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Ek 2: Türkiye�deki Tp Fakültelerinin Sosyal Güvenirlik (Hesap Verebilirlik) Belirleyicilerinin 
Geli tirilmesi Çal tay Katlmc Listesi (Devam)

No Katlmc Temsil Yeri Görev e-posta

52 Prof. Dr. Semra Özçelik TEPDAD 

TEPDAD üyesi
Bezmialaem Üniver-
sitesi Tp Fakülte-
si Tp E itimi ve 
Bili imi Anabilim Dal

ozceliksemra@yahoo.
com

53 Prof. Dr. Berrak Ye en TEPDAD 

TEPDAD üyesi
Marmara Üniversi-
tesi Tp Fakültesi 
Fizyoloji AD

byegen@marmara.edu.tr

54 Prof. Dr. Ceren Karahan TEPDAD 

TEPDAD üyesi
Ankara Üniversitesi 
Tp Fakültesi Tbbi 
Mikrobiyoloji AD

cerenkarahan@hotmail.
com

55 Prof. Dr. aban Sarkaya TEPDAD 

TEPDAD üyesi
Ondokuz Mays 
Üniversitesi Tp 
Fakültesi Üroloji AD

sabansarikaya@gmail.
com

56 Prof. Dr. Gamze Çan

Halk Sa l  
Uzmanlar Derne i 
(HASUDER)
TEPDAD

HASUDER üyesi
TEPDAD üyesi 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Tp 
Fakültesi Halk 
Sa l  AD

gcanktu@yahoo.com

57 Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak
HASUDER 
TEPDAD

HASUDER üyesi
TEPDAD üyesi 
Trakya Üniversitesi 
Tp Fakültesi Halk 
Sa l  AD

dreskiocak@hotmail.com

58 Prof. Dr. Dr. Sarp Üner HASUDER

HASUDER üyesi
Hacettepe 
Üniversitesi Halk 
Sa l  Enstitüsü

sarpuner@gmail.com

59
Prof. Dr. evkat Bahar 
Özvar

HASUDER

HASUDER üyesi
Hacettepe 
Üniversitesi Tp 
Fakültesi Halk 
Sa l  AD

sevkato@hacettepe.edu.
tr

60 Prof. Dr. skender Gün HASUDER

HASUDER üyesi
Erciyes Üniversitesi 
Tp Fakültesi Halk 
Sa l  AD

iskendergun@yahoo.com

61 Prof. Dr. Burcu Tokuç HASUDER

HASUDER üyesi
Trakya Üniversitesi 
Tp Fakültesi Halk 
Sa l  AD

burcutokuc@gmail.com
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Ek 2: Türkiye�deki Tp Fakültelerinin Sosyal Güvenirlik (Hesap Verebilirlik) Belirleyicilerinin 
Geli tirilmesi Çal tay Katlmc Listesi (Devam)

No Katlmc Temsil Yeri Görev e-posta

62 Prof. Dr. Pnar Okyay HASUDER

HASUDER üyesi
Adnan Menderes 
Üniversitesi Tp 
Fakültesi Halk Sa l  
AD

pinarokyay@hotmail.com

63 Av. Verda Ersoy
Türk Tabipler Birli i 
(TTB)

TTB Hukuk Bürosu verdasagun@gmail.com

64 Dr. Ö r. Üyesi Gülten Koç
Türk Hem ireler 
Derne i 

Türk Hem ireler 
Derne i üyesi
Hacettepe Üniversitesi 
Hem irelik Fakültesi

gultenko@hacettepe.edu.tr

65
Dr. Ö r. Üyesi Nilüfer 
Demiral Ylmaz

Tp E itimini 
Geli tirme Derne i 

Ba kan Yardmcs
Ege Üniversitesi Tp 
Fakültesi Tp E itimi 
AD

nilüfer.demiral@gmail.com

66 Prof. Dr. Melih Elçin
Türk Tp E itimi 
Derne i 

Ba kan
Hacettepe Üniversitesi 
Tp Fakültesi Tp 
E itimi ve Bili imi AD

melcin@hacettepe.edu.tr 

67 Dr. Varol Tunal
Türk Tabipler Birli i 
(TTB)

TTB Pratisyen 
hekimler Kolu 

varoltunali@gmail.com

68 Dr. Filiz Ünal Türk Tabipler Birli i
TTB Aile Hekimleri 
Kolu

 zunal@gmail.com
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www.tepdad.org.tr




