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Tarihsel Gelişimi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin amacı; Atatürk ilkelerine sahip çağdaş, bilgili ve deontolojik
kurallara bağlı Türk hekimi yetiştirmek, Türk toplumunun sağlık sorunlarına eğilmek ve bilim
dünyasına katkılarda bulunmak üzere araştırmalar yapmaktır.
1937 yılında Atatürk'ün emriyle Ankara'da bir Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırılmış ve
çalışmalara başlanmış ancak ikinci Dünya Savaşı bu girişimin gecikmesine neden olmuştur. Konu
1945 yılında tekrar ele alınmış ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk olarak 1945-1946 ders
yılında 308 öğrenci ile eğitime başlamıştır.
Bunu izleyen yıllarda; Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon, Kan Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları, Cerrahi, Adli Tıp, Göz Hastalıkları, Gastroenteroloji, Nükleer Tıp, Radyasyon
Onkolojisi olarak kullanılan binalar ve ardından İbn-i Sina Hastanesi çeşitli tarihlerde inşa edilmek
suretiyle Tıp Fakültesinin Hastaneler kompleksine ilave edilmiştir.
Sıhhiye kampüsünde bulunan Morfoloji binası 1967 yılında tamamlanarak eğitim hizmetine
açılmıştır. Bugün Türkiye'nin en gelişmiş Tıp kompleksi olmasından gurur duyduğumuz İbni Sina
hastanesi 1286 yatakla Sıhhiye kampüsü içinde 13 Mart 1985 tarihinde, 168 yatak kapasiteli Kalp
Merkezi de 1996 yılında faaliyete geçmiştir. Böylece Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bugünkü
yapısına ulaşmıştır. Fakültemizin öğrenci, idari ve akademik personel ile sürekli işçi sayıları
aşağıda belirtilmiştir.
Öğrenci Sayısı: 2501
İdari Personel Sayısı: 3038
Sürekli İşçi Sayısı: 1262
Akademik Personel Sayısı: 1291
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Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri
Ülkenin ve toplumun gereksinimlerini göz önüne alarak;
• Toplumun sağlık alanındaki gereksinimlerine yanıt verebilecek ve var olan sağlık hizmeti içindeki
görevlerini yeterli olarak yürütebilecek hekimler yetiştirmek,
• Mezuniyet sonrasında hekimlerin uzmanlık eğitimi ile sürekli eğitimine katılmak ve desteklemek
• Hekim dışı sağlık personelinin eğitimine katkıda bulunmak,
Topluma yönelik klinik, biyomedikal, epidemiyolojik ve girişimsel araştırmaları planlamak, yürütmek ve
desteklemek,
Eğitim ve araştırma etkinliklerine zemin oluşturacak, gelişmiş teknolojileri kullanma yanında topluma
yönelik hizmet veren her düzeyde kaliteli sağlık hizmeti sunmak,
Ülkenin sağlık politikalarının oluşturulmasına etkin biçimde katkıda bulunmaktır.

Eğitim-Öğretim Hizmetleri
Kuruluşundan beri klasik sistemle eğitim yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp eğitimindeki
çağdaş gelişmelere ve teknolojide alınan mesafelere uygun olarak kanıta dayalı tıp, alan çalışması,
mesleki beceri, iletişim becerisi, küçük gruplar halinde senaryo üzerinde tartışma (PDÖ senaryo
oturumları) şeklindeki aktif eğitim çalışmalarını da kısmen kapsamına alan modern, entegre bir
eğitim sürdürmektedir. Bu eğitimin en önemli özelliklerinden bir tanesi de Temel Bilimler ve
Klinik Bilimler arasında sistematik yatay-dikey entegrasyonu sağlamış olmasıdır. Öğrencilerin her
türlü bilgiye ulaşabilecekleri internet erişimli bilgisayar laboratuvarları ve okuma salonlarından
oluşan bir kompleks, hümanistik eğitim tekniklerinin uygulandığı ve hasta ile karşılaşmadan önce
maketler üzerinde deneyim kazanılmasını sağlayan mesleksel beceri laboratuvarları Cebeci
kampüsünde, temel bilimlere ait kuramsal bilgilerin görsel pekiştirilmesini kolaylaştıran Prof. Dr.
Rıdvan EGE Entegre Öğrenci Laboratuvarı ise Morfoloji binasına ek olarak yapılandırılmıştır.
Ankara Tıp Fakültesinde eğitim 6 dönemden oluşmaktadır. Fakültemizde 1999 yılında kurulan Tıp
Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı ülkemizin ilklerinden biridir. Hastaya bütüncül yaklaşımın
önemli bir hedef olduğu eğitim sistemimizin ilk 2 yılında insan organizmasının normal yapı ve
fonksiyonları, 3. yılda ise bu yapı ve fonksiyonların bozuklukları entegre olarak verilmekte, gerekli
yerlerde tekrarlar yapılarak pekiştirme sağlanmaktadır. Mesleksel beceri laboratuvarları ile
başlanan pratik eğitim 3. sınıftan itibaren alan çalışmaları ve klinikteki hastayla karşılaşma şekline
geçmektedir. 4. ve 5. sınıflarda ise eğitim kliniklerde pratik ağırlıklı olarak stajlar şeklinde
yapılmaktadır. Öğrencilerimiz son sene olan 6. sınıfta Aile Hekimliği Dönemi Eğitimi adı altında
52 hafta süreyle intörnlük yaparlar. Bu dönemin de başarı ile tamamlanması sonucunda öğrencilere
"Tıp Doktorluğu" diploması ve "Tıp Doktoru" ünvanı verilir. Tıp Fakültesi mezunları pratisyen
hekim olarak birinci basamak sağlık kuruluşlarında ya da özel sağlık kuruluşlarında
çalışabilecekleri gibi serbest hekimlik de yapabilirler. Tıbbın belirli bir alanında uzmanlaşmak
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isteyenler Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girerek başarılı oldukları takdirde Üniversite Tıp
Fakülteleri ve diğer kuruluşların (Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu) eğitim
hastanelerinde uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Tıp Fakültesi Mezunları Temel ve Klinik Tıp
Dallarının bir bölümünde açılan doktora programlarına başvurabilirler.
Programlar (çift anadal, yandal, ortak dereceler, programın türü ve eğitim dili vb.) hakkında
özet bilgilere bu bölüm altında yer verilmeli, ek bilgi ve veriler ise raporun ekinde sunulmalıdır.

Araştırma Faaliyetleri
Birimde Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiren, bu kapsamda hizmet sunan ve destek veren tüm alt
yapıların (araştırma laboratuvarları, cihaz alt yapısı vb.) etkinliği ve verimliliğini değerlendirmek
üzere gerekli görülen girdi, süreç ve çıktılara ilişkin özet bilgilere bu bölüm altında yer
verilmeli, ek bilgi ve veriler ise raporun ekinde sunulmalıdır.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nin bu yıl seçilmiş olan 10 Araştırma Üniversitesinden “Tıp
Fakültesi’ ne sahip 5 Tıp Fakültesinden birisi olması araştırma geliştirme faaliyetlerinin daha da
yoğunlaşmasını beraberinde getirmiştir. Araştırma faaliyetlerinin takibi amacıyla “Bilimsel
Araştirma ve Proje Destek Birimi kurularak, birime ait web sayfası aktiflenmiş
(http://atp.medicine.ankara.edu.tr/), fakültemiz öğretim üyelerinin yürüttüğü web tabanlı bir veri
izleme sistemi oluşturulmuştur (Proje Kayıt Programı (ATPDATA). Ankara Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Proje desteklerine başvuru sürecini anlatan el broşürleri, tanıtım slaytları ve tanıtım
videoları hazırlanmıştır (http://bap.ankara.edu.tr/ ve ekli dosya).
Ayrıca, Dekanlık başkanlığında 11.10.2017 tarihinde yapılan toplantıda, Fakültemiz araştırma altyapısının
güçlenmesine yönelik çalışmaların daha aktif yürütülmesi için Araştırma, Geliştirme ve Destek komisyonu
kurulmuştur. (http://www.medicine.ankara.edu.tr/arastirma-gelistirme-ve-destek-komisyonu-e/)
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)
Temsilcisi, TEKNOKENT Temsilcisi ve TTO Tıp Fakültesi temsilcileri ve sektörel işbirliği alanında
çalışmaları olan Fakültemiz akademisyenleri tarafından Tıp Fakültesi akademisyenlerinin dış kaynaklı
projeleri tanımaları, başvuru süreçleri konusunda bilgilendirilmeleri, kamu ve özel sektör ile işbirliğini
teşvik amacıyla eğitim ve toplantılar düzenlenmiştir.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/2017/10/30/ankara-universitesi-tip-fakultesi-dekanlik-kasim-ayietkinlik-programi/)

(http://www.medicine.ankara.edu.tr/2017/10/27/14-kasim-2017-tto-bilgilendirme-

toplantisi/
Güz 2018 döneminde hazırlanan formlar ve yapılan toplantılar ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin
öncelikli alanlarını belirleme çalışmaları, multidisipliner çalışma süreçleri, araştırma altyapı olanakları ve
alp yapının ortak kullanımının sağlanması,başlangıç/ileri düzey araştırma projeleri eğitimleri ve destekleri
ile tüm anabilim dallarının aktif katılımlarının sağlanması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Konu ile ilgili
görüş ve önerilerin alınması, ulusal/uluslararası işbirliklerinin ve sektörel çalışmaların yaygınlaştırılarak
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multidisipliner yaklaşımlarla YÖK 100/2000 programının fakültemizde yaygınlaştırılmasına yönelik
yapılabilecek uygulamalar, klinik branşların iş yükü nedeniyle oluşabilecek risklere yönelik eğitimlerin yer
ve zamanların belirlenmesi durumu değerlendirilmiştir. Araştırma altyapısının güçlenme sürecinin
hızlanması açısından uygulamanın etkin yürüyebilmesi için akademik yükseltmelerde kullanımı konusu
gündeme gelmiştir.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/oncelikli-alanlar-100200-yok-doktora-burslari-projesi/)
Kök Hücre Enstitüsü ve Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıp Fakültesi
akademisyenlerinin kurulum ve devam sürecinde aktif rol aldığı bilimsel merkezlerdir. Ayrıca, Bilimsel
Araştırmalar Biriminin yürütücülüğünde desteklenen TÜBİTAK 1000 projesi kapsamında Fakültemizde
proje kaynaklarının tanınması ve etkin kullanımına yönelik eğitim faaliyetleri ve toplantılar
gerçekleştirilmiştir Öğretim üyelerimizin, öncelikli araştırma alanlarında etkin bir şekilde akademik
çalışmalarını yürütülebilmesi ve hedeflenen disiplinler arası çalışma kültürünün geliştirilebilmesi için 26
Ekim 2016 tarihinde “Fakülteler arası tanışma toplantısı” da düzenlenmiştir.
(https://www.ankara.edu.tr/ankara-tto-fakulteler-arasi-tanisma-toplantilari-disiplinlerarasi-projelerdeisbirligi-26-ekim-2016/)
(https://www.ankara.edu.tr/tto-fakulteler-arasi-tanisma-toplantilari-3-12-ocak-2017/)
TTO yetkilileri ile toplantı gerçekleştirilerek durum analizi yapılarak kısa-orta-uzun dönem eylem planları
oluşturulmuştur (Ek dosya toplantı tutanak ve e-mailleri) Bu kapsamda Fakültemizde strateji ve hedeflerle
örtüşen konuların (araştırma, eğitim, akademik kadro vb.) TTO yetkilileri tarafından sağlık alanında açılan
1003 projelerinin tanıtımı amacı ile Nisan-Mayıs 2018 tarihlerinde ilgili gruplara seri toplantılar
gerçekleştirilmiştir.
Araştırma alt yapısı yeterliliği
. Üniversitemizin çok sayıda yerleşkesi olduğundan araştırmada kullanılacak makine ve teçhizatın daha
etkin kullanılabilmesi ve bütün araştırmalarımızın bu cihazlara erişiminin sağlanması için Sanal Merkezi
Laboratuvarı kurulmuştur.
(https://www.ankara.edu.tr/merkez-laboratuar/)
Ayrıca, Tıp Fakültesi Hematoloji, Onkoloji, Patoloji, Fizyopatoloji, Moleküler Biyoloji Genetik,
Farmakoloji gibi v.b. bölümlerinin laboratuvarlarında üst düzey araştırma çalışmaları yapılmaktadır.
Öğretim üyeleri ve araştırmacıların performansları, her yıl kendileri tarafından beyan edilen Faaliyet
Raporları ile üniversite yönetiminin değerlendirmesine sunulmaktadır.
Üniversitemizin araştırma ve özellikle dış kaynaklardan proje alma potansiyeli yüksek olan birimlerinin
laboratuvar ve araştırma altyapıları, teknik donanım (bilgisayar, yazıcı, donanım, yazılım vb.) ihtiyaçları
BAP Koordinatörlüğü kanalıyla karşılanmaktadır.
Ayrıca, BAP yönergemizde Hızlandırılmış Destek projeleri, Lisansüstü Tez Projeleri, Bağımsız Tez
5
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Projeleri, Temel Araştırma Projeleri ve Yönlendirilmiş Proje destekleri verilmektedir.
(http://kalite.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/76/2017/04/EK-11_BAP_Yönergesi.pdf)
Bu kapsamda BAP tarafından 2013 yılında 209, 2015 yılında 205 ve 2016 yılında ise 237 proje
desteklenmiştir. Bu projelerin önemli bir kısmı Tıp Fakültesi yürütücülüğünde gerçekleşmiştir.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/arastirma-istatistikleri/)
Ayrıca, araştırma laboratuvarlarımızın alt yapısının iyi laboratuvar uygulamaları (ILU-Good laboratory
Practise GLP) koşullarında yapılması, ulusal ve uluslararası kabul edilebilir olması, özellikle sektörel
işbirlikleri açısından ve verilerin referans kabul edilebilirliği açısından önemlidir.

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar
Birim, daha önce dış değerlendirme sürecinden geçmiş ise en son gerçekleştirilen dış
değerlendirme sonucunda birimin geneli ve/veya bağlı altbirimleri için dış değerlendirme ekibi
tarafından bildirilen iyileşmeye açık yönler kapsamında yapılan çalışmalar ve alınan önlemler
hakkında kısa bir özet bilgi verilmelidir. Birim bir dış değerlendirme ekibi tarafından daha önce
değerlendirilmemiş ise bu durum belirtilmelidir.
Fakültemizde mezuniyet öncesi eğitim 2013 yılında akredite olmuştur.
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Tıp Dekanları Konseyinin önerisi ile geniş katılımlı bir çalışma grubu tarafından hazırlanan ve 2014 yılında
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış olan Ulusal ÇEP’in her Tıp fakültesinin kendi müfredatında
temsiliyetinin sağlanması ile ilgili olarak fakültemizde çalışmalar yapılmış ve bu çerçevede AÜTF program
yeterlikleri de yeniden gözden geçirilmiştir. Bu çalışmalar yapılırken, ulusal
2014 yılında yapılan ÇEP çalışmalarında program yeterlikleri tüm ders programı ile eşleştirilmiştir.
2017 yılı Kasım ayında Fakültemiz Yükseköğretim Kurulu tarafından denetlenmiştir.
İlk altı yıllak Mezuniyet Öncesi Eğitimi Akreditasyon süreci ardından. 2018 yılında Fakültemiz Mezuniyet
Sonrası Eğitimi Akreditasyon süreci için başvuruda bulunmuştur.

B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin vizyon, misyon ve hedefleri tanımlı olarak bulunmaktadır. Bu
hedefler doğrultusunda Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün rehberliğinde 2014-2018 dönemine ait stratejik
plan çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda eğitimde ve araştırmada öncelikli alanlar belirlenmiştir.
Fakültemizin yeni dönem strateji politikası web sayfasında yer almaktadır. Ayrıca 2018-2023 için stratejik
plan çalışmaları gündeme alınmıştır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/misyon-vizyon/)
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/stratejik-plan/).


Akademik ve idari personel eğitimleri, performans deerlemeleri ve iş süreçlerinin PUKÖ

uygulamaları.
Akademik ve idari personele Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce düzenlenen hizmet içi eğitimlerin yanısıra
fakültemizde de hizmet içi eğitimler gerçekleştirilmektedir.
Akademik personele yönelik olarak ölçme-değerlendirme, iletişim becerileri eğitici kursu, probleme dayalı
öğrenim eğitici kursu, akılcı ilaç eğitici kursu gibi kurslar geçmiş yıllarda çok sayıda eğiticiye
düzenlenmiştir (Ek-UTEAK Raporu).
Yeni eğitim dönemde “Akademik Gelişim Programları” adı altında farklı bir program başlatılmıştır. Bu
programda özellikle genç akademisyenlerin eğitimci, araştırmacı ve Ankara Tıp öğretim üyesi olma üzerine
gelişmelerini sağlayacak bir planlama içine gidilmiştir. Bu program 2018-2019 Eğitim-Öğretim
döneminden itibaren ilk kez ders verecek öğretim üyelerine zorunlu kapsama alınmıştır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2017/10/akademikgelişim-programı.pdf)
Performans değerlendirmeleri
Akademik elemanların performansları yıllık faaliyet raporları ile değerlendirilmektedir. Bu raporlamada
öğretim üyelerinin gerçekleştirmiş oldukları tüm akademik etkinlikleri bildirmesi istenmektedir (Ek-dosya
7
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faaliyet raporları).
Ayrıca YÖKSİS sistemine de akademik personel akademik bilgilerini girmektedirler.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ayrıca her yıl yayınlanan uluslararası makaleler kitap ya da CD olarak
toplanmakta ve öğretim üyelerine dağıtılmaktadır.
PUKÖ süreçleri
Fakültede eğitim, araştırma ve idari işleyiş yönünden PUKÖ süreçleri tanımlıdır ve web sayfasında
yayınlanmıştır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/egitim-organizasyonu/)
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/wpcontent/uploads/sites/31/2017/10/arast%C4%B1rmaorganizasyon-semas%C4%B1.pdf)
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/is-akis-semalari-mali-isler/)


Uluslararasılaşma hedeflerimizdeki faaliyetler ve kurumsallaşma çalışmaları.

Fakültemizde uluslararasılaşma faaliyetleri kapsamında 2013 yılından itibaren ERASMUS programlarına
gelen öğrenci hareketliliği oluşturmak amacı ile ingilizce olarak verilen klinik stajlar ile araştırma stajları
açılmıştır.

Bu

doğrultuda

fakültemize

gelen

öğrenci

sayısında

artış

sağlanmıştır.

(http://www.erasmus.ankara.edu.tr/).
Diğer faaliyet olarak” Uluslararası İngilizce Tıp Programı” açılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır
(EK- dosya, karar ve program taslağı). Bu konuda konu akdemik kurulda tartışıldıktan sonra fakülte
kurulunda karara bağlanmıştır. Bu süreçte program modeli üzerine çalışmalar yürütülmüş ve örnek bir
çalışma ile akademik genel kurulda sunulmuştur. Daha sonra tüm Anabilim/Bilim Dallarından konu ile
ilgili görüş alınmıştır. Şu an çalışmalar ilgili system kurularının oluşturulması ile devam edecektir. Bu
konuda sürecin işleyişine yönelik olarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü öğrenci işlerinden görüş
alınmıştır.


Kurumsal hafıza ve kurum kültürünün sürekliliği.

Fakültemizin kurumsal yapısı ve kültürünün korunmasına yönelik olarak özellikle özel gün kutlamaları
etkili olmaktadır. Bu kapsamda, tüm dönem 1 uyum programlarının başında, 19 Ekim Tıp Fakültesinin
açılış günü, 14 Mart günü ve mezuniyet töreni günleri bu kapsamda konuşmalar ve etkinlikler
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca öğrenci etkinlikleri ve özel etkinlikler ile kurum kültürü devam ettirilmeye
çalışılmaktadır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/, CD eki).


Mezun Bilgi Sistemi.

Şu an aktif mezun bilgi sistemimiz bulunmamaktadır. Ancak, bu yönden yeni bilişim uzmanı ile bu sürecin
oluşturulması yönüne gidilecektir.
Ankara Üniversitesi Birim Öz Değerlendirme Raporu
Hazırlama Kılavuzu
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C. EĞİTİM - ÖĞRETİM
1) Programların Tasarımı ve Onayı:
 Program tasarımı ve onayını tanımlayan kurumsal yönergeler.
AÜTF Mezuniyet Öncesi Eğitimi Koordinasyon Yönergesi, 01 Haziran 2010 tarih ve 27598 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
esas alınarak hazırlanmakta ve her eğitim-öğretim yılı başında yeniden gözden geçirilerek
düzenlenmektedir. Mezuniyet öncesi eğitimin koordine edilerek yürütülmesi, sürekli geliştirilmesi ve
değerlendirilmesi multidisipliner yapıda ve birbirleri ile ve Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı ile
işbirliği içinde çalışan eğitim kurulları ile sağlanmaktadır. Ayrıca, AÜTF Klinik Stajlar Yönergesi ile
Dönem IV ve V, AÜTF Dönem VI İntörnlük Eğitimi Çalışma İlkeleri ile de Dönem VI eğitiminin
yapılandırılması sağlanmıştır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/egitimogretim/)

DEKANLIK

FAKÜLTE

KU RULU

Mezuniyet Öncesi Eği m Koordinasyon ve Müfreda Geliş rme Kurulu

Dönem 1,2,3,4,5,6
Kurulları

Program
Değerlendirme ve
Ölçme - Değerlendirme
Birimi

Mezuniyet Öncesi Tıp
Eği mi Öğrenci
Kurulu

Egi m Etkinlikleri
Koordinasyon Kurulları:
- Entegre Laboratuar .
- Mesleksel ve İle sim
Becerileri
- Topluma Dayalı Tıp

Senaryo grubu

Modül / Staj
Kurullari

Seçmeli Ders
Grubu

- Tıpta I nsan Bilimleri
- Kanıta Dayalı Tıp
Akılcı İlaç

Program tasarımı ve onayı tanımlı süreçlerle gerçekleştirilmekte olup aşağıda şematize edilmiştir. Bu
süreçler eğitici rehberleri, öğrenci kılavuzları ile iç paydaşlar ile web sayfasından da dış paydaşlar ile
paylaşılmaktadır.
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 Her seviyede öğretim programı için program ve ders bilgi paketleri hazırlanması.
Ulusal programa ait program ve ders bilgileri hazırlanmış ve web sayfasında ve öğrenci kılavuzlarında
ayrıntılı olarak sunulmuştur. Program; Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) ve AÜTF program
yeterlikleri gözönüne alınarak gözden geçirilmiş ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda tıp alan
dersleri yanısıra; kanıta dayalı tıp, topluma dayalı tıp; mesleksel ve iletişim becerileri, tıpta insan bilimleri,
probleme dayalı öğrenim gibi entegrasyon grupları program yeterliklerine ulaşmada rol oynamaktadır. Bu
yeterlikler, öğrenme kazanımları ve ölçme-değerlendirme süreçleri ile eşleştirilmiş, ayrıca yıllara göre de
düzeylendirilmesi yapılmıştır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/mezun-yeterlikleri/)
 Programların tasarımında paydaş görüşleri yapılandırılmış yöntemlerle alınması.
Ulusal ÇEP’in (2014) fakültemiz mezuniyet öncesi tıp eğitimine uyarlanması için geniş kapsamlı ve
katılımlı bir çalışma yapılmıştır. Fakültemiz eğitim programının gözden geçirme ve yapılandırma
sürecinde, ÇEP 2014’ün yanı sıra öğrenci, mezun, öğretim üyesi ve anabilim/bilim dalı geri bildirimleri
ile Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun raporu da dikkate alınmıştır (EK). Her yıl ilgili
paydaşların geri bildirimleri doğrultusunda program yeniden gözden geçirilmektedir.
 Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumu.
Tıp Dekanları Konseyinin önerisi ile geniş katılımlı bir çalışma grubu tarafından hazırlanan ve 2014 yılında
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış olan Ulusal ÇEP’in her Tıp fakültesinin kendi
müfredatında temsiliyetinin sağlanması ile ilgili olarak fakültemizde çalışmalar yapılmış ve bu çerçevede
AÜTF program yeterlikleri de yeniden gözden geçirilmiştir. Bu çalışmalar yapılırken, ulusal ve
uluslararası örneklerin yanısıra YÖK yeterlikleri de göz önüne alınmıştır.
Ankara Üniversitesi Birim Öz Değerlendirme Raporu
Hazırlama Kılavuzu
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Bu kapsamda, fakültemiz mezun yeterlikleri; “Hekim, İletişimci, Ekip üyesi, Lider, Sağlık savunucusu,
Bilimsel ve Profesyonel” temel rolleri üzerinden yeniden tanımlanmıştır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/mezun-yeterlikleri/)
 Programlarını eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılması güvence altına alması.
2014 yılında yapılan ÇEP çalışmalarında program yeterlikleri tüm ders programı ile eşleştirilmiştir.
Dolayısı ile açıkta kalan bir yeterlik kalmamıştır. Tanımlanan yeterliğe öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığı,
amaca yönelik kurgulanmış teorik ve pratik sınavlarla test edilmekte, ayrıca öğrencilerden geri bildirimler
alınmaktadır. Bu veriler, her eğitim döneminin sonunda değerlendirilmekte ve programda gerekli
değişiklikler yapılmaktadır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/donemler/)
 Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmesi.
Program ile ilgili amaç, kapsam, öğrenme kazanımları, öğretim yöntemleri, ders programı, program
matriksleri, ölçme–değerlendirme süreci web sayfasından kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmektedir.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/donemler/)
 Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmeleri gerektiğinde, kurum,
programın kurum dışı destek bileşenlerini tanımlı süreçlerle garantiye almakta mıdır?
Fakültemiz öğrencileri sadece Dönem VI eğitiminde kurum dışı eğitime gitmektedirler. Bu kapsamda bir
günlük Adli Tıp Kurumu ziyareti ile Halk Sağlığı ve Aile Sağlığı stajlarında Toplum Sağlığı Merkezleri
ile Aile Sağlığı Merkezlerine gitmektedirler. Bu eğitimler, ilgili kurumlarla yapılan protokoller
çerçevesinde yürütülmekte ve güvence altına alınmaktadır.
Adli Tıp Kurumu ziyareti, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Adalet Bakanlığı Adli Tıp
Kurumu Ankara Grup Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde yapılmaktadır. 2015-2016 Eğitim
Yılı’nda 01 Temmuz 2015’den başlayarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile yapılan protokol kapsamında
Çankaya, Mamak ve Elmadağ Eğitim Toplum Sağlığı Merkezlerine Ankara Valiliği tarafından Halk
Sağlığı öğretim üyeleri görevlendirilmiştir. Bu protokol kapsamında intörnlerimizin topluma yönelik
koruyucu hizmetleri yerinde izleme ve uygulama olanağı olmuştur (Ek-UTEAK Raporu).

2) Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi:
• Program yeterliliklerine ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla gerekli mekanizmalar.
Dönem I-VI tüm eğitim program, öğrencilerin program yeterliklerine ulaşmalarını sağlayacak şekilde
yapılandırılmış ve öğrenme kazanımları ile program yeterliklerinin eşleştirmesi yapılmıştır. Özellikle Dönem
VI eğitim sürecinde, hekim rolü dışındaki program yeterlikleri ve bu yeterliklere ulaşmak için uygun olan
11
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öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri staj programlarında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca,
fakülte içi sınavlar öğrenme kazanımı ve yeterlikle uyumlu olarak ele alınmaktadır. Sınav kapsamının ilgili
modülün/stajın öğrenme kazanımları ile uyumlu olmasına ve kritik kazanımları mutlaka içermesine dikkat
edilmekte ve hangi program yeterliğine yönelik olduğu sorgulanmaktadır. Öğrencinin hangi yeterliğe hangi
düzeyde ulaştığı bireysel olarak mevcut sistemde değerlendirilememektedir. Bunun için 2014 yılında Program
değerlendirme veri tabanı için çeşitli girişimlerde bulunulmuş, ancak finansal kaynak sağlanamadığı için bu
yapı gerçekleştirilememiştir. Bu konu dekanlığımızın çok öncelikli alanlarından biridir.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/donemler/)

• Program güncelleme çalışmaları ilan edilen sıklıkta yapılmaktadır. (Program güncelleme çalışmaları
ile ilgili yönerge ya da kararlar)
• Gözden geçirme faaliyetleri önceden belirlenmiş yöntemlerle yapılmaktadır. Katkı veren paydaşların
kimler olduğu ve karar verme sürecinde hangi aşamalara katılacağı belirlenmiştir.
• Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için kullanılmaktadır.
(Güncelleme sırasında kullanılan sonuçlara ilişkin bilgiler)
Program güncelleme çalışmaları yılda bir kez yapılmaktadır. Yukarıda detayları tanımlanan süreçte öğrenci
ve eğitici geri bildirimleri ile ilgili eğitim kurullarının görüş ve önerileri esas alınmaktadır.

• Program yeterliliklerine ulaşılamadığının tespiti halinde iyileştirme çalışmaları yapılarak çevrimler
kapatılmaktadır
• Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşlar bilgilendirilmektedir. (Paydaş
bilgilendirme toplantıları)

Ankara Üniversitesi Birim Öz Değerlendirme Raporu
Hazırlama Kılavuzu

12

Tüm eğitim programı, eğitim gören öğrencilerin program yeterliklerine ulaşmasını sağlayacak şekilde
yapılandırılmıştır. Sınavlar ve geri bildirimlerle program yeterliklerine ulaşılıp ulaşılmadığı global olarak test
edilmekte, ulaşılamayan yeterliklere yönelik olarak programda gerekli değişiklikler yapılmakta ve yapılan
değişiklikler eğiticiler ve öğrencilerle paylaşılmaktadır. Program Değerlendirme Veri Tabanı oluşturma
çalışmalarımız gerçekleştiğinde, bu konuda daha ayrıntılı bir değerlendirme ve iyileştirme çalışması
yapmamız mümkün olabilecek.
• Kurumda programların tercih edilme oranları izlenmekte, uygun önlemlerle iyileştirmeler
yapılmaktadır. (Program izleme ve değerlendirme çalışmaları)
Fakültemiz tercih edilme durumları her yıl öğrenci işlerinden öğrenilmektedir. Aday öğrencilerin fakültemizi
daha iyi tanımalarına yönelik olarak “Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komisyonu” 2013 yılında kurulmuş ve bu
dönemden itibaren çok aktif olarak tanıtım faaliyetlerini sürdürmektedir.
• Akredite olmak isteyen programlar teşvik edilmektedir (Teşvikle ilgili tanımlı süreçler)
Fakültemizde mezuniyet öncesi eğitim 2013 yılında akredite olmuştur. Benzer şekilde mezuniyet sonrası
eğitim süreçleri yönünden de Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Algoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,
Üroloji, Çocuk Ürolojisi, Çocuk Nefrolojisi Anabilim ve Bilim Dalları eğitimleri akredite olmuştur. Bunlardan
üroloji ve çocuk üroloji bölümleri uluslarası akredite edilmişlerdir. Akreditasyon süreçleri dekanlığımızca
teşvik edilmekte olup, geçmiş yıllarda sorumlu dekan yardımcısı, mevcut dönemde dekan akreditasyon
süreçlerine katılıp aktif sunum yapmaktadır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/mezuniyet-oncesi-egitim-akreditasyonu/)
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/mezuniyet-sonrasi-egitim-akreditasyonu/)
Ayrıca, 19 Ekim 2017 tarihinde fakültenin açılış töreninde akredite olan Anabilim/Bilim dallarına
dekanlığımızca teşekkür belgesi sunulmuştur (bakınız web sayfası)
• Kurum, programlarını öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif rol almalarını teşvik edecek şekilde
yürütmelidir. Öğrencilerin başarı ölçme ve değerlendirmesi de bu yaklaşımı yansıtmalıdır.
Öğrenciler Tıp Fakültesinde eğitimde karar alma süreçlerinde son derece etkin bir şekilde çalışmaktadırlar. Bu
kapsamda Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu (MOTEÖK) kurulmuştur. MOTEÖK tüzüğü olan
ve son derece aktif çalışan bir topluluktur.
Kuruluş amacı; öğrencilerin eğitimin planlama, yönetim ve değerlendirme süreçlerine etkin olarak katılımını
sağlamaktır. Ayrıca, öğrencilerin sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarını belirlemek, yönetim organları ile
öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirilmektir.
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Kurul üyeleri:
• Dönem öğrenci temsilcileri
• TurkMSIC Başkanı ve Başkan Yardımcısı
• Bilimsel Araştırma Topluluğu (ANTBAT) Başkanından oluşur.
(http://ogrenciisleri.medicine.ankara.edu.tr/files/2016/07/2016-2017-Öğrenci-Klavuzu.pdf)
Fakülte öğrenci temsilcisi; Mezuniyet Öncesi Eğitimi Koordinasyon ve Müfredatı Geliştirme Kurulu, Fakülte
Kurulu ve Yönetim Kurulunun tüm toplantılara katılarak görüşlerini bildirmektedir.
Yanısıra; tüm öğrencilerden elektronik ortamda modül/staj programları ve ölçme-değerlendirme süreçlerine
ilişkin geri bildirimler alınmakta ve dönem koodinatörleri tarafından dönem ve modül/staj temsilcisi
öğrencilerle düzenli yapılandırılmış sözlü geri bildirim toplantıları yapılmaktadır. Tüm geri bildirimler
eğitimin yapılandırılması ve yönlendirilmesinde kullanılmaktadır.
(http://netmedicine.ankara.edu.tr/)
3) Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme:


Programlarda yer alan derslerin iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmiştir. (Ders bilgi
paketlerinde öğrenci iş yükünün kredilendirilmesi ve açılımı)
Derslerin AKTS kredileri tanımlıdır. Web sayfasında ve Bologna bilgi sisteminde yer almaktadır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/dersler-ve-kredileri/)

 Gerçekçi öğrenci iş yükünün belirlenmesi ve kredilerin güncellenmesinde öğrenci geri bildirimleri
alınmaktadır. (iş yükü anketleri)
Öğrenci iş yükü, öğrencilerle yapılan sözlü geri bildirim toplantılarında kabaca değerlendirilmektedir.
Ancak, iş yükü anketi bulunmamaktadır. Planımıza alınmıştır.
 Öğretmeden öğrenmeye geçiş stratejileri var ve uygulamaya yansımaktadır.
Fakültemiz eğitim modeli öğrenci merkezli olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda çok sayıda küçük grup
etkinliği yanısıra öğrencilerin aktif öğrenme süreçlerini yürüttüğü eğitim etkinlikleri (PDÖ gibi)
bulunmaktadır. Ayrıca, tüm staj programlarında öğrenciler için yapılandırılmış bağımsız öğrenme saatleri
tanımlanmıştır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/donemler/)
 Öğrenci merkezli eğitim konusunda öğretim üyelerinin farkındalığı yüksektir.
Bu konuda farkındalık söz konusudur. Bu eğitim etkinliklerinde öğretim üyeleri kolaylaştırıcı/yönlendirici
roller üstlenmektedirler.
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 Kurum içi eğitim programlarında ya da eğiticilerin eğitimi programında öğrenci merkezli eğitim
yaklaşımları (BDY, öğrenme ve öğretme teknikleri vb.) ile ilgili bilgiler periyodik olarak
paylaşılmaktadır.
Fakültemiz öğretim üyelerinin önemli bir kısmı, öğrenci merkezli eğitim yöntemleri konusunda kurum içi
eğitim almıştır. Öğretim üyelerine yönelik gelişim programlarında öğrenci merkezli yaklaşımlar
aktarılmakta ve öğretim üyeleri daha sonra uygulamasına katılmaktadırlar (EK).
 Kültürel derinlik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli dersler yapılandırılmıştır
 Kurum içi seçmeli derslerin yönetimi uygun mekanizmalarla sağlanmıştır (örneğin, seçmeli dersler
koordinatörlüğü)
Seçmeli dersler komisyonu 2013 yılından bu yana mevcuttur. Bu doğrultuda seçmeli dersler
yapılandırılmış, sanat, yabancı dil, drama, spor, beslenme gibi çok çeşitli alanlarda seçmeli dersler
öğrencilere sunulmaktadır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/secmeli-ders-grubu/)
 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı program yeterliliklerinin garantiye alınması açısından
dengelidir.
Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayımız 6.2’dir. Öğretim elemanı sayımız, ülkemizdeki diğer tıp
fakülteleri ile karşılaştırıldığında tatminkar olmakla beraber, öğrenci merkezli eğitim etkinliklerini etkin
bir şekilde yürütmek adına öğrenci sayımızın fazla olduğu söylenebilir.
 Danışmanlık sistemi etkin işletilmektedir. (öğrencilerin eğitim amaçları, AKTS, Kalite güvencesi,
program akreditasyonu gibi konularda farkındalık ve beklenti düzeylerinin arttırılması, kariyer
planlama ve yönetimi, başarı düzeyinin yönetimi, mağduriyetlerin önlenmesi gibi katkılar
sunulmaktadır)
Fakültemizde dersler zorunlu kapsamda ve tek olduğu için danışmanlık daha çok akademik danışmanlık
şeklinde uygulanmaktadır. Bununla ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.
 Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sistemi uluslararası hareketlilik programlarında işletilmektedir
(DE uygulamaları, transkriptlerde kredi transferinin izlenebilmesi)
Bu sistem aktif olarak uygulanmaktadır. Öğrencilerin Erasmus değişim programları ile birlikte getirdikleri
krediler (AKTS) fakültemiz yönetim kurulunca onaylanarak kabul edilmektedir.
 Programlarda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleşen mesleki
uygulama/alan çalışması ve stajlarının iş yükleri belirlenmiş (AKTS kredisi) ve programın toplam
iş yüküne dâhil edilmiştir. (Stajların AKTS kredileri (Program bilgi paketi) Kurumsal ve Programa
ait staj yönergeleri
Eğitimimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Bu durumdaki öğrenciler bireysel olarak
değerlendirilmektedir.
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 Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BDY) hedeflenen program ve ders öğrenme çıktılarına
ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır. (BDY ile öğrenme çıktılarının ders bilgi paketlerinde
ilişkilendirilmesi)
Fakültemizde ölçme ve değerlendirme yöntemleri çeşitlidir ve öğrenme kazanımlarına uygun ölçmedeğerlendirme yöntemleri kullanılamaktadır. Her bir dönem için çok sayıda sınav yöntemi ile
değerlendirme yapılmaktadır. Bu sınavların öğrenme kazanımları ile de eşleştirilmesi yapılmıştır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/mezun-yeterlikleri/) (http://www.medicine.ankara.edu.tr/donemler/)
 Öğrencinin derslerdeki başarılı olma durumuna ve öğrencinin mezuniyet koşullarını sağlayıp
sağlamadığına ilişkin kararlar şeffaf ve tanımlı süreçlerle verilmektedir.
Öğrencilerin notları ilan edilmekte ve itiraz durumunda da değerlendirme yapılmaktadır.
 BDY'yi uygulayan kişiler, başarı değerlendirmesinin öğrencilerin hedeflenen bilgi, beceri ve
yetkinlikleri edinmesinde oynadığı rol hakkında yeterli ve düzenli olarak bilgilendirilmektedir.
(BDY ile ilgili eğiticilerin eğitimi programının içeriği, BDY ile ilgili düzenli eğitimler, BDY ile ilgili
yönerge, kriter vb.)
İlgili kurul tarafından ölçme-değerlendirme süreci, yöntemleri ve araçları ile ilgili bilgi notu hazırlanmış
ve tüm öğretim üyeleri ile paylaşılmıştır. Ayrıca, öğretim üyelerine düzenli olarak ölçme değerlendirme
kursları yapılarak, öğretim üyelerinin bu süreçler hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. (EK)
 Doğru, adil ve tutarlı değerlendirmeyi güvence altına almak için süreçler (sınavların /
notlandırmanın / derslerin tamamlanmasının / mezuniyet koşullarının önceden belirlenmiş ve ilan
edilmiş kriterlere dayanması, vb.) önceden tanımlanmış süreçlerle izlenmektedir.
Sınav takvimi her yıl eğitim dönemi başında tüm öğrencilere duyurulmaktadır. Duyurumda basılı ve web
ten duyuru yapılmaktadır. Ayrıca sınavların nasıl yapılacağına dair sınav yönergesi bulunmaktadır, bu da
öğrencilere yazılı olarak ve web sayfasından duyurulmaktadır. Doğru, adil ve tutarlı değerlendirmeyi
güvence altına almak için, özellikle klinik stajlarda sözlü ve pratik sınavların yapılandırılmış bir şekilde
uygulanması sağlanmıştır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/sinav-takvimi/)
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/olcme-vedegerlendirme-sureci/) (http://www.medicine.ankara.edu.tr/donemler/)
 Kurumda, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin
oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler vardır. (İlgili yönetmelikler)
Bu düzenlemeler rektörlüğümüzce planlanmış ve duyurulmuştur, fakültemizde de duyurusu yapılmaktadır.
Bu konudaki başvurular, fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2017/01/MAZERET-SINAVI%C4%B0%C3%87%C4%B0N-HAKLI-VE-GE%C3%87ERL%C4%B0-NEDENLER-1.pdf)
 Kurum, öğrenci kabullerine yönelik açık kriterler belirlemeli, diploma, derece ve diğer
yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması ile ilgili olarak önceden tanımlanmış ve
yayımlanmış kuralları tutarlı ve kalıcı bir şekilde uygulamalıdır.
Rektörlüğümüzce standart ve tanımlı bir şekilde yürütülmektedir.
Ankara Üniversitesi Birim Öz Değerlendirme Raporu
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 Kurum, eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi
ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır.
Rektörlüğümüzce belirlenen kriterler doğrultusunda yapılmaktadır.
4) Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma:
 Kurum, öğrenci kabullerinde açık ve tutarlı kriterler uygulamaktadır. (Yönetmelikle
 Önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler bulunmaktadır (yatay, dikey geçişler,
lisans tamamlama, hareketlilik programları vb.) (Yönergeler, DE, transkriptlerde tanınmanın
izlenebilmesi vb.
 Önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler bulunmaktadır
(yönerge, senato kararı vb.)
Rektörlüğümüzce düzenlenmektedir.
 Kurum, öğrencilerin akademik gelişimini ölçülebilir yöntemlerle izlemektedir. (Akademik gelişim
izleme yöntemleri) (program tercih sırası, programı bitirme süresi, başarısızlık oranı, program
değiştirme oranı gibi ölçütlerin değerlendirilmesi)
Bu amaca yönelik olarak her yıl tüm öğrencilerin katıldığı Gelişim Sınavı yapılmaktadır. Öğrencilerin tüm
eğitim sürecinde bireysel gelişimini daha ayrıntılı ve tüm bileşenleriyle izlemeye yönelik bir izlem program
oluşturulması planlanmaktadır.

5) Eğitim-Öğretim Kadrosu:
 Kurum, eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi
ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır.
 Kurum, öğretim elemanlarının işe alınma, atanma sürecini tanımlı süreçlerle yürütmektedir.
(Atama ve yükseltilme kriterleri)
 Kurumda atama ve yükseltilme kriterlerinin misyon ve hedeflerle ilişkisi sağlanmıştır
 Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri önceden ilan
edilmiş kurallarla gerçekleştirilmektedir. (Ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi,
görevlendirmelerdeki kriterler ve davet edilme usullerini içeren yönergeler)
Rektörlüğümüzce yürütülmektedir.
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 Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma
alanı/akademik uzmanlık alanı bilgi birikimi vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi çeşitli kriterlerle
güvence altına alınmaktadır.
Kurumumuzda modül/stajlar için ders görevlendirmeleri, tamamen akademik uzmanlık alanına göre
yapılmaktadır, hatta aynı uzmanlık alanı içinde özel ilgi alanları da dikkate alınmaktadır. Dekanlığımızca
ders görevlendirmesi yapılırken de, bu konulara dikkat edilmekte ve yönetim kurulunda tartışılmaktadır.
 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek
için ilan edilmiş olanaklar sunulmaktadır. (Eğitim öğretim kadrosuna yönelik ödüller, BAP
destekleri vb.)
Bu konuda UBED çok etkili br şekilde öğretim üyelerimizce kullanılmaktadır. Öğretim üyesi sayısında
artış vardır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2017/10/UBED-DESTEKLERİİSTATİSTİK-VERİLER.pdf)
 Eğiticilerin eğitimi programı bulunmakta ve sonuçları izlenmekte ve gerekli güncellemeler
yapılmaktadır (Eğiticilerin eğitimi sonuç analizleri ve katkı alanları)
Fakültemizde eğitici eğitimleri iki şekilde yapılmaktadır. Rektörlüğümüzün hizmet içi eğitim kapsamında
düzenlediği programlar, bir de dekanlığımızca yürütülen programlar. Bu kapsamda 2017-2018 eğitimöğretim dönemi için akademik gelişim programları tanımlanmıştır. Bu programlarda öğretim üyelerinin
akademik, eğitici rollerinin gelişimi yanısıra Ankara tıplı olma üzerine de etkinlikler gerçekleşecektir.
2018-2019 eğitim öğretim dönemi itibarı ile bu eğitimleri tamamlamayan öğretim elemanlarının ders
görevlendirmeleri yapılmayacaktır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2017/10/akademik-gelişimprogramı.pdf)
6) Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler:

 Kurum, öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerini düzenli olarak
yürütmektedir. (Rehberlik ve psikolojik danışma servisleri)
 Öğretim elemanları, öğrencilere öğrenimlerinde yeterli rehberlik ve desteği sağlamaktadır.
(Danışmanlık sisteminin belgeleri) (örneğin danışman toplantı tutanakları)
Fakültemizde akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri aktif olarak yürütülmektedir (EK:
Akreditasyon raporları). Akademik danışmanlık sistemi istenilen düzeyde olmadığı için, bu sene sistemde
Ankara Üniversitesi Birim Öz Değerlendirme Raporu
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güncelleme yapılmıştır. Bu güncellemede öğrencilerden ve öğretim üyelerinden görüş alınmıştır.
Yenilenen sistemde esas olarak 1. Sınıfta aktif danışman gereksinimleri olduğu için “Rehber öğrenci”lik
kavramı getirilmiştir. İki rehber öğrenci de bir akademik danışmana bağlanmıştır. Bu doğrultuda da
yönergede düzenleme yapılmıştır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2017/11/ANKARA%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0-TIP-FAK%C3%9CLTES%C4%B0%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0-DANI%C5%9EMANLIK-S%C4%B0STEM%C4%B0.pdf)
Eğitim döneminin başında rehber öğrenciler, akademik danışmanlar ve 1. Sınıf öğrencileri Dönem 1 uyum
programı kapsamında bir araya getirilmiş ve tanışmaları sağlanmıştır.
 Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için
düzenlemeler vardır. (Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin görüşlerinin değerlendirilmesi, anket
sonuçları)
Bu doğrultuda engelli öğrenciler için fizik şartlar morfoloji binasında düzenlenmiştir. Özel yaklaşım
gerektiren öğrencilere yönelik özel bir anket bulunmamaktadır. Planımıza alınmıştır.
 Kurum, öğrencilere sunulan öğrenme kaynaklarını (kütüphane hizmetleri ve iletişim altyapısı gibi),
özel öğrenim, ders ve diğer konularda ihtiyaç duyulabilecek rehberlik/ danışmanlık gibi destekleri
planlı faaliyetlerle sağlamaktadır. (Öğrenme kaynaklarının yıllık raporları)
Fakültemizde öğrencilere ve akademik personele yönelik olarak kütüphanecilik hizmeteri aktif bir şekilde
yürütülmektedir.
 Öğrenme kaynaklarına erişimde rekabet odaklı (diğer kurumlarla) yaklaşım benimsenmektedir.
Ankara Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.
 Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) yeterli ve
kolay ulaşılır öğrenme imkânları sağlamaktadır. (Özel yaklaşım gerektiren öğrencilere sunulan
desteklerin sayısal analizi)
Böyle bir analizimiz bulunmamaktadır. Plana alınmıştır.
 Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yeterli düzeyde desteklenmektedir.
(Destek faaliyetlerinin yıllık analiz raporları)
 Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler desteklenmektedir.
Fakültemizde öğrencilerin sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri çok aktif bir şekilde desteklenmektedir.
Kulüpler ve temsilcileri eğitim dönemi başında ve Dönem I uyum programı kapsamında tanıtım yapmakta
ve daha sonar da yoğun bir şekilde eğitim dönemi içinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Yönetim ve
öğretim üyeleri bu etkinliklere katılmaktadır.
Ayrıca dekanlığın düzenlediği birçok etkinlik öğrenci kulüpleri ile ortaklaşa gerçekleştirilmektedir. Bu
kapsamda 14 Mart etkinlikleri ile 19 Ekim fakültenin açılış etkinlikleri sayılabilir.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/).
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 Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma
alanları vs.) mevcuttur. (Sunulan hizmet ve destekleri; erişilebilirlik, geri bildirim, şikâyetlere
duyarlılık ve ihtiyaçlara uygunluk açılarından değerlendiriniz.)
Bu konularda öğrencilerimize son derece aktif destek verilmektedir. Mevcut sorunlar öğrenci temsilcileri
veya öğrenciler tarafından iletilmekte ve gerekli kişilerle görüşülerek çözülmektedir.
 Kurum, sunulan hizmet ve desteklerin kalitesi ve etkinliğini güvence altına almaktadır.
Fakültemizde öğrencilere sunulan her türlü hizmet yönetim tarafından izlenmekte ve kontrol edilmektedir.
 Finansal kaynakların dağılımı şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkesiyle gerçekleştirilmektedir. (Devlet
katkısı, döner sermaye, öz kaynaklar, SKS gelirleri, açık/uzaktan eğitim öğretim gelirleri, yaz okulu,
araştırma kaynakları vb.) (Finansal raporlar, bütçe dağılımının dayanakları)
Rektörlük sorumluluğunda yürütülmektedir.
 Yıllık Bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % dağılımı şeffaf ve
tanımlı süreçlerle gerçekleşmektedir. (Burs, ücretsiz barınma, yemek, kütüphane hizmetleri, sosyal
ve sportif olanaklar, öğrenci kulüpleri, engellilere sunulan hizmetler, ulaşım olanakları) (Bütçe
yönetiminde izlenen yöntem ve şeffaflığı)
Rektörlük sorumluluğunda yürütülmektedir.
 Engelsiz üniversite koşulları oluşmuştur.
Fakültemizde engelli öğrencilere yönelik morfoloji yerleşkesinde fizik düzenlemeler yapılmıştır.
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Ç. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimde olduğu gibi bilimsel araştırmalar ile de alanında lider, aranan bir
fakülte olmayı, bilim insanı yetiştirmeyi, kaliteli bilgi üretmeyi, ulusal ve uluslararası bilimsel politikaların
oluşturulmasında katılımcı ve bilimi yaymayı benimsemiştir.
Üniversitemiz ve Fakültemiz ulusal kalkınma planlarından yola çıkarak, ulusal ve uluslararası öncelikli alanlar
başta olmak üzere pek çok alanda güçlü yönlerini belirleyerek ulusal/ uluslararası düzeyde nitelikli çalışmalar
planlanmıştır.
Fakültemiz eğitim ve klinik hizmet sunumlarının yanı sıra araştırma alanında da öncü bir Fakülte olabilmesi,
akademik personelin, lisansüstü ve lisans eğitimine devam eden öğrencilerin araştırma-geliştirme
faaliyetlerine aktif katılımlarının sağlanması amacıyla gerekli yapılandırmalar oluşturulmuştur.
Türkiye Cumhuriyetinin ilk Üniversitesi ve Tıp Fakültesi olan Ankara Üniversitesinin bu yıl “Araştırma
Üniversitesi” olması ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nin bu yıl seçilmiş olan 10 Araştırma
Üniversitesinden “Tıp Fakültesi’ ne sahip 5 Tıp Fakültesinden biri olma misyonu ile kişisel ve mesleki alanda
sürekli daha ileriyi hedefleyen, bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunabilecek, sosyal sorumluluk
bilincinde olan, etik değerlere sahip, disiplinlerarası araştırma yapmayı ve ulusal/uluslararası gelişime katkıda
bulunmayı hedefleyen yaratıcı ve farkındalığı yüksek bilim insanları yetiştirmeyi görev edinmiştir.

1) Araştırma Stratejisi ve Hedefleri:
Tıp Fakültesi eğitim sürecinde sadece bilgiyi veren ve uygulayan değil, aynı zamanda “Bilgiyi üreten ve yayan
üniversite” olma hedefine ulaşma amacıyla çalışmalar gösteren Tıp Fakültemiz için araştırma faaliyetlerini
aktif olarak sürdürmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyetinin ilk Üniversitesi ve Tıp Fakültesi olan
Ankara Üniversitesinin bu yıl “Araştırma Üniversitesi” olması ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nin bu
yıl seçilmiş olan 10 Araştırma Üniversitesinden “Tıp Fakültesi’ ne sahip 5 Tıp Fakültesinden biri olması
nedeniyle Fakültemiz eğitim ve klinik hizmet sunumlarının yanı sıra araştırma alanında da öncü bir Fakülte
olabilmesi, akademik personelin, lisansüstü ve lisans eğitimine devam eden öğrencilerin araştırma-geliştirme
faaliyetlerine aktif katılımlarının sağlanması amacıyla gerekli yapılandırmalar oluşturulmuştur.
Araştırma faaliyetlerinin takibi amacıyla “Bilimsel Araştirma ve Proje Destek Birimi kurularak, birime ait web
sayfası aktiflenmiş (http://atp.medicine.ankara.edu.tr/), fakültemiz öğretim üyelerinin yürüttüğü web tabanlı
bir veri izleme sistemi oluşturulmuştur (Proje Kayıt Programı (ATPDATA). Ankara Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Proje desteklerine başvuru sürecini anlatan el broşürleri, tanıtım slaytları ve tanıtım videoları
hazırlanmıştır (http://bap.ankara.edu.tr/ ve ekli dosya).
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Dekanlık başkanlığında 11.10.2017 tarihinde yapılan toplantıda, Fakültemiz araştırma altyapısının
güçlenmesine yönelik çalışmaların daha aktif yürütülmesi için araştırma ekibi güncellenmiştir.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/arastirma-gelistirme-ve-destek-komisyonu-e/)
Ankara Üniversitesinin “Araştırma Üniversitesi” olması, bu kapsamda Tıp Fakültesi’ nin durum ve rolü
incelenmiş ve araştırma alanında tüm anabilim dallarının aktif katılımlarının sağlanması, konu ile ilgili görüş
ve önerilerin alınması, ulusal/uluslararası işbirliklerinin ve sektörel çalışmaların yaygınlaştırılarak
multidisipliner yaklaşımlarla YÖK 100/2000 programının fakültemizde yaygınlaştırılmasına yönelik
yapılabilecek uygulamalar, klinik branşların iş yükü nedeniyle oluşabilecek risklere yönelik eğitimlerin yer ve
zamanların belirlenmesi durumu değerlendirilmiştir. Araştırma altyapısının güçlenme sürecinin hızlanması
açısından uygulamanın etkin yürüyebilmesi için akademik yükseltmelerde kullanımı konusu gündeme
gelmiştir.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/oncelikli-alanlar-100200-yok-doktora-burslari-projesi/)
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)
Temsilcisi, TEKNOKENT Temsilcisi ve TTO Tıp Fakültesi temsilcileri ve sektörel işbirliği alanında
çalışmaları olan Fakültemiz akademisyenleri tarafından Tıp Fakültesi akademisyenlerinin dış kaynaklı
projeleri tanımaları, başvuru süreçleri konusunda bilgilendirilmeleri, kamu ve özel sektör ile işbirliğini teşvik
amacıyla eğitim ve toplantılar düzenlenmiştir.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/2017/10/30/ankara-universitesi-tip-fakultesi-dekanlik-kasim-ayietkinlik-programi/)

(http://www.medicine.ankara.edu.tr/2017/10/27/14-kasim-2017-tto-bilgilendirme-

toplantisi/)
Üniversitemiz ve Fakültemiz ulusal kalkınma planlarından yola çıkarak, güçlü yönlerini ve öncelikli alanlarını
belirleyerek ulusal/uluslararası düzeyde daha etkin çalışmalar planlanmıştır. Bu çalışma ile üniversitemizin
önceliklendirdiği beş alandan ikisi Kök Hücre Enstitüsü ve Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Tıp Fakültesi akademisyenlerinin kurulum ve devam sürecinde aktif rol aldığı bilimsel merkezlerdir.
Ayrıca, Bilimsel Araştırmalar Biriminin yürütücülüğünde desteklenen TÜBİTAK 1000 projesi kapsamında
Fakültemizde proje kaynaklarının tanınması ve etkin kullanımına yönelik eğitim faaliyetleri ve toplantılar
gerçekleştirilmiştir Öğretim üyelerimizin, öncelikli araştırma alanlarında etkin bir şekilde akademik
çalışmalarını yürütülebilmesi ve hedeflenen disiplinler arası çalışma kültürünün geliştirilebilmesi için 26 Ekim
2016 tarihinde “Fakülteler arası tanışma toplantısı” düzenlenmiştir.
(https://www.ankara.edu.tr/ankara-tto-fakulteler-arasi-tanisma-toplantilari-disiplinlerarasi-projelerdeisbirligi-26-ekim-2016/)
(https://www.ankara.edu.tr/tto-fakulteler-arasi-tanisma-toplantilari-3-12-ocak-2017/)
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TTO yetkilileri ile toplantı gerçekleştirilerek durum analizi yapılarak kısa-orta-uzun dönem eylem planları
oluşturulmuştur (Ek dosya toplantı tutanak ve e-mailleri) Bu kapsamda Fakültemizde strateji ve hedeflerle
örtüşen konuların (araştırma, eğitim, akademik kadro vb.) Bölüm/anabilim dalı kurul toplantılarında
görüşülerek tartışmaya açılması ortak karar alınarak uygulama etkinliğinin arttırılması yöntemi
uygulanmaktadır. Bu kapsamda geniş katılımlı Fakültemizi temsil eden baş aktörlerle görüşülerek alt
birimlerin görüşleri de bu toplantılara yansıyabilmektedir.

2) Araştırma Kaynakları:
 Araştırma alt yapısı yeterliliği
Fakültemizde temel araştırma projelerine de büyük önem vermektedir. Bu kapsamda öncelikle bu
araştırmaların yapılabileceği araştırma altyapılarının geliştirilmesi desteklenmektedir. Üniversitemizin çok
sayıda yerleşkesi olduğundan araştırmada kullanılacak makine ve teçhizatın daha etkin kullanılabilmesi ve
bütün araştırmalarımızın bu cihazlara erişiminin sağlanması için Sanal Merkezi Laboratuvarı kurulmuştur.
(https://www.ankara.edu.tr/merkez-laboratuar/)
Öğretim üyeleri ve araştırmacıların performansları, her yıl kendileri tarafından beyan edilen Faaliyet Raporları
ile üniversite yönetiminin değerlendirmesine sunulmaktadır.
Üniversitemizin araştırma ve özellikle dış kaynaklardan proje alma potansiyeli yüksek olan birimlerinin
laboratuvar ve araştırma altyapıları, teknik donanım (bilgisayar, yazıcı, donanım, yazılım vb.) ihtiyaçları BAP
Koordinatörlüğü kanalıyla karşılanmaktadır.
Ayrıca, BAP yönergemizde Hızlandırılmış Destek projeleri, Lisansüstü Tez Projeleri, Bağımsız Tez Projeleri,
Temel Araştırma Projeleri ve Yönlendirilmiş Proje destekleri verilmektedir.
(http://kalite.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/76/2017/04/EK-11_BAP_Yönergesi.pdf)
Bu kapsamda BAP tarafından 2013 yılında 209, 2015 yılında 205 ve 2016 yılında ise 237 proje
desteklenmiştir. Bu projelerin önemli bir kısmı Tıp Fakültesi yürütücülüğünde gerçekleşmiştir.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/arastirma-istatistikleri/)

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırma strateji ve hedeflere ulaşılabilmek amacıyla
akademik personelin desteklenmesi ve lisans ve lisansüstü düzeyde uygulanması
Tıp Fakültesi eğitim sürecinde sadece bilgiyi veren ve uygulayan değil aynı zamanda “Bilgiyi üreten ve yayan
üniversite” olma hedefine ulaşmak için araştırma stratejimiz kapsamında; akademik personelimiz, lisansüstü
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ve lisans öğrencilerimiz; araştırma fikirlerini gerçekleştirmeleri için eğitim programlarına buna yönelik dersler
eklenmiştir. Bu kapsamda Kanıta Dayalı Tıp Kurulu oluşturularak lisans öğrencileri bu alanda eğitimler
almakta, tüm Dönem III öğrencileri en az bir proje planlayarak danışman öğretim üyeleri ile beraber projelerini
gerçekleştirmekte ve yılsonunda proje sonuçlarını tüm öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle poster sunumu
şeklinde paylaşmaktadırlar. Bu proje çalışmaları eğitim süreçlerinde yılsonunda puanlanarak eğitim
değerlendirme sürecinde yer almaktadırlar (Ek). Öğrenci ve danışman öğretim üyelerinin lisans düzeyinde
araştırma sürecine teşvikini güçlendirmek için ulusal/uluslararası bildiri/yayına dönüştürülen projelere takip
eden eğitim öğretim yılında ek puan verilmesine yönelik Fakültemiz akademik kurul kararı almıştır (Ek).
Buna ek olarak, öğrenci toplulukları danışman öğretim üyeleri ile beraber bilimsel aktiviteler, vaka sunumları,
kongre ve sempozyumlar düzenlemektedirler (http://www.medicine.ankara.edu.tr/kanita-dayali-tip-egitimgrubu/ ve ekli dosya belgeleri)
Üniversitemiz lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin projeleri, tez çalışmalarını Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü ile desteklemektedir. Bu şekilde daha yüksek kalitede uluslararası standartta tez
çalışmalarının yapılmasına olanak verilmektedir. Destek verilen projeler aynı birim tarafından proje sürecinde
ve proje sonuçlanmasını takip eden süreçte takip edilmekte, çıktılar değerlendirilmektedir. Üniversitemiz ve
fakültemiz araştırma projelerinin sonuçlarının uluslararası alanda sunumuna yönelik daha yüksek etki faktörlü
dergilerde yayınlanabilmesi, patent ve fikri hak başvurularının yapılabilmesini sağlamak amacıyla bu
başvuruların ücretleri üniversitemizce karşılanmaktadır.
(http://bap.ankara.edu.tr/yonerge/)
(https://www.ankara.edu.tr/kurumsal/mevzuat/uluslararasi-bilimsel-etkinlik-desteklemeleri-ubed/)
Üniversitemizde temel araştırma düzeyinden, nihai ürüne kadar geçen tüm basamaklardaki araştırmalar,
üniversite yönetimi tarafından desteklenmektedir.
(http://kalite.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/76/2017/04/EK-8_THS_Rektörlük_yazısı.pdf)
Fakültemiz akademik personelinin uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve desteklemek amacıyla Eylül ve
ekim aylarında 2 kez (2017) Akademik İngilizce Makale Yazma Kursu verilmiştir. (Ekli dosya belgeleri)
Üniversitemizin Araştırma Üniversitesi olması nedeniyle özellikle sağlık alanında iç ve dış paydaşların kamu,
özel sektör ve sivil toplumla işbirliğine gidilerek ülkemizin kalkınmasına yönelik çalışmalarda aktif rol alarak,
toplumsal sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda yer almaları da desteklenmektedir.
 Araştırma faaliyetlerin etik kurallara uygun yapılmasının desteklenmesi
Fakültemizde üst düzey araştırma bilgi altyapısının ve yaklaşımının oluşması, uluslararası yüksek etkili
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makaleler hazırlanabilmesi, klinik araştırmalar sürecinin doğru uygulanması, sağlık araştırmalarında etik
süreçler, doğru araştırma planlama ve verilerin doğru analizine yönelik Tıp İstatik Uygulamaları, özellikle dış
proje desteklerinin arttırımına yönelik ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanma ve proje başvuru süreçlerine
destek olmak amacıyla özellikle genç akademisyenlere yönelik eğitim programları hazırlanmıştır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2017/10/akademik-geli%C5%9Fimprogram%C4%B1.pdf)
Akademi ile ilgili bütün etik konuları Ankara Üniversitesi Etik Kurulu’nda değerlendirilmektedir.
(http://etikkurul.ankara.edu.tr/)
Sağlık alanında yapılan araştırmaların bir bölümü Fakültemiz deney hayvanları laboratuvarında deney
hayvanları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Deney hayvanları ile gerçekleştirilecek olan her türlü bilimsel
araştırma, deneysel çalışma, sağlık hizmetleri uygulamaları vb. Alanlarda temel etkinliklerde kullanılan
yöntem ve materyallerle ilgili tüm gerekli düzenlemeleri yapmak, minimum etik standartları saptamak, etik
ilkeler doğrultusunda görüş bildirmek ve araştırma önerilerini etik açıdan değerlendirmek üzere “Ankara
Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu” (AÜHAYDEK) oluşturulmuş, deney hayvanları ile yapılacak
olan çalışmalar bu kurulun onayı ile gerçekleşmektedir. Akademisyenlerimizin deneysel modelleri
öğrenmeleri ve doğru uygulamaları hayvan ve insan çalışmalarda etik değerlere sahip olabilmeleri için
eğitimler düzenlenmektedir
(http://hadyek.ankara.edu.tr/)
Sağlık alanında da önemli çalışmalara yön veren Fakültemiz bünyesinde, girişimsel olan ve olmayan klinik
çalışmalar “Ankara Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu” tarafından değerlendirilmektedir.
(http://etikkurul.medicine.ankara.edu.tr/)
Bunun yanısıra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Klinik Araştırmalar Birimi tarafından
Klinik Araştırmalar ile ilgili konularda Klinik Araştırmalar Derneği ile ortak eğitimler verilmektedir.
(http://www.klinikarastirmalar.org.tr/icerik.php?id=1450)
(Birim tanıtım videosu https://www.youtube.com/watch?v=wjQZs5ykt54)
Araştırmacıların etik kurul süreçlerini hızlandırmak üzere etik kurul tarafndan 2016-2017 yılına ait faaliyet
raporu ve gecikmeye sebep olan en sık nedenler öğretim üyeleri ile paylaşılmıştır (Ek dosya).
Bunların yanı sıra, Üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmalarda özellikle, bilimsel çalışmalarının verilerini
sunmak üzere tezlerini hazırlayan genç bilim insanlarına yön vermek ve intihali önlemek amacı ile lisanslı
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Turnitin ve iThenticate yazılımları akademisyenlerin kullanımına açılmış ve bu programların kullanımına
yönelik eğitimler düzenlenmektedir.
(http://kutuphane.ankara.edu.tr/?slider=turnitin-intihali-engelleme-programi)
(http://kutuphane.ankara.edu.tr/?slider=ithenticate-akademik-intihal-engelleme-programi)
Ayrıca Fakültemiz araştırmacı profili, ulusal ve uluslararası işbirlikleri değerlendirilmiş, (ek 20) ÜniversiteKamu-Sanayi-Toplum arasında iş birliği geliştirmek, girişimciliğe destek olmak amacıyla öncelikle durum
tespiti yapılmış bu konudaki araştırma ve bilgi altyapı eksiklikleri öncelikle giderilmesine yönelik ve
işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarda Teknokent ve TTO dan destek alınmaktadır.
(http://www.ankarateknokent.com/)
 Araştırma faaliyetlerinde kurum içi ve dışı kaynakların kullanımı
Fakültemizin ana hedefi araştırma faaliyetlerinde kurum dışı araştırma fon desteklerinden en yüksek miktarda
kaynağın üniversitemize kazandırılmasıdır. Bu kapsamda TTO ve ilgili birimlerin koordinasyonuyla proje
bilgilendirme, proje yazma, proje sonuçlarının lisanslanması, araştırmacılarımızın şirket kurması ve özel
sektörle bir araya gelmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. BAP kaynaklarının altyapı projeleri de
öncelikle dışarıdan proje alabilecek birimlere verilmektedir.
(http://kalite.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/76/2016/04/Ankara-%C3%9CniversitesiAra%C5%9Ft%C4%B1rma-Stratejileri.pdf)
Ankara Üniversitesi, TÜBİTAK projelerinden yararlanma bakımından, Türkiye’nin öncü kurumları
arasındadır. Bu projelerin özellikle büyük ölçekli (1003-1007) ve Üniversite-Sanayi İş Birliği içeren projeler
olduğu görülmektedir.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/arastirma-istatistikleri/)
 Araştırma fırsatlarının kurum içi paydaşlara duyurulması
Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Araştırmacılarımızın proje
bilgileri ve çalışma konuları TTO tarafından izlenmekte ve uygun proje çağrıları çıktığında dekanlığımız ve
TTO yetkilileri tarafından ortak toplantılar gerçekleştirilmekte ve ayrıca araştırmacılarımız ziyaret edilerek
bilgilendirilmektedir. Araştırma fırsatları ile ilgili araştırıcılara elektronik posta ile duyurulmakta ve
Fakültemiz internet sayfasında yayınlanmaktadır.
 Araştırma faaliyetlerinde akreditasyon ve sürdürülebilirlik
Fakültemizde özellikle kurum dışı kaynakların kullanımı özendirilmektedir. Yapılan çalışmaların uluslararası
kabul görmesi önceliklidir. Bunun yanısıra anabilim dallarımızın da ulusal ve uluslararası akreditasyonu teşvik
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edilmektedir. Ayrıca, araştırma laboratuvarlarımızın alt yapısının iyi laboratuvar uygulamaları (ILU-Good
laboratory Practise GLP) koşullarında yapılması, ulusal ve uluslararası kabul edilebilir olması, özellikle
sektörel işbirlikleri açısından ve verilerin referans kabul edilebilirliği açısından önemlidir.

3) Araştırma Kadrosu: Birim, araştırmacıların işe alınması, atanması ve yükseltilmesi ile
ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır.
Üniversitemiz ve Fakültemiz sürekli olarak atama yükseltme kriterlerini araştırma görevliliğinden
profesörlüğe kadar arttırmaktadır. Öğretim elemanlarının faaliyetlerini değerlendirerek kadro almaları için
çalışmaktadır. Ankara Üniversitesinde akademik kadro için tüm disiplinleri kapsamak üzere performans
izleme, teşvik ve ödül sistemi bulunmaktadır. Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme İlkeleri (UBED)
Ankara Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacıların uluslararası bilimsel etkinliklerinin/ yayınlarının,
ulusal/uluslararası patentlerinin Ankara Üniversitesi tarafından ödüllendirilebilmesini sağlamak için ölçütler
belirlenmiştir.
Ankara Üniversitesi Bilim, Sanat ve Teşvik Ödülleri Yönergesi de hazırlanmış olup, araştırıcıların Fen
Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Ve Güzel Sanatlar alanlarındaki araştırma, çalışma, eser ve
etkinliklerine bilim, sanat ve teşvik ödülleri verilmektedir.
Fakültemiz öğretim üyeleri ve öğrencilerinin bilimsel araştırma ürünlerinin sonuçlarının desteklenmesi
amacıyla Fakültemiz kuruluş yıldönümü olan 19.10.2017 tarihinde ulusal ve uluslararası alanda ödül alan
akademisyen ve öğrencilerimize teşekkür belgeleri verilmiştir. (http://www.medicine.ankara.edu.tr/)

•

Araştırma personelinin yetkinliği

Fakültemiz akademik personelinin atama ve yükselme kriterlerinde öğretim üyelerimizin yayın ve proje
performansları önemli rol oynamaktadır. Üniversitemiz atama yükseltme kriterlerini araştırma görevliliğinden
profesörlüğe kadar sürekli güncellemektedir. Öğretim elemanlarının faaliyetlerini değerlendirerek kadro
almaları için çalışmaktadır. (http://personeldb.ankara.edu.tr/?page_id=57)
Bu kapsamda; Atama ve yükseltmelerde, araştırmacıların araştırma performansı (bilimsel yayın, proje
yürütücülüğü, uluslararası iş birliği, h-indeks vb.) En önemli parametre olarak yer almaktadır. Buna ek olarak
özellikle genç araştırmacıların uluslararası deneyim kazanmaları ve bilimsel/teknolojik gelişmelere adapte
olabilmelerini temin etmek amacıyla akademik yükseltme kriterlerine yurtdışında belirli süre (en az 6 ay
) bulunma zorunluluğu da son dönemde getirilmiştir
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yıllık yayın, proje, sektörel işbirliği ve eğitime katkıları
yıllık faaliyet raporları ile değerlendirilmektedir.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/arastirma-istatistikleri/ )
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Hem akademik teşvik hem de öğretim üyelerimizin makale ve projeleri takip edilmektedir. Bu veriler
üniversite değerlendirmeleri için (Leiden, THE, Multirank, QS, URAP) düzenli olarak girilmektedir. Ayrıca
Rektörlüğümüz tarafından akademik teşvikten 100 alan ve makaleleri etki faktörü 3.0 ve üzeri dergilerde yayın
yapan öğretim elemanlarımıza tebrik ve teşekkür mektubu gönderilmektedir.
4) Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi: Birim, araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli ve sonuçlarını
yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, birimin araştırma ve geliştirme performansının
periyodik olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılmalıdır.
Fakültemizde akademik yapılanmada işleyiş yıllık akademik faaliyetler, YÖKSİS ile izlenmektedir.
Fakültemiz dekanlığı yapılan planlamaları akademik genel kurullarda öğretim üyeleri ile toplantılarda ve
internet ortamından paylaşılmaktadır. Dekanlığımız tarafından araştırma alt yapıları ve öncelikli alanlara
yönelik tüm Anabilim/Bilim Dallarının verileri alınmış, öncelikli alanların oluşturulması ve multidisipliner
çalışma süreçlerinin başlatılmasına yönelik hazırlıklar yapılmıştır.
Ankara Üniversitesi Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi Sistemi (ARVED) sistemine tüm Anabilim/Bilim Dalı
Başkanlıkları tarafından tüm öğretim elemanlarının atıf, yayın sayısı, proje bilgilerinin yüklenmesi, düzenli aralıklarla
güncellenmesi ve sürecin takip edilmesi söz konusu olmaktadır. Fakültemizin ana hedefi araştırma faaliyetlerinde

kurum dışı araştırma fon desteklerinden en yüksek miktarda kaynağın üniversitemize kazandırılmasıdır. Bu
kapsamda TTO ve ilgili birimlerin koordinasyonuyla proje bilgilendirme, proje yazma, proje sonuçlarının
lisanslanması, araştırmacılarımızın şirket kurması ve özel sektörle bir araya gelmesi konusunda çalışmalar
yapılmaktadır. BAP kaynaklarının altyapı projeleri de öncelikle dışarıdan proje alabilecek birimlere
verilmektedir.
(http://kalite.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/76/2016/04/Ankara-%C3%9CniversitesiAra%C5%9Ft%C4%B1rma-Stratejileri.pdf)
Ayrıca, Ankara Üniversitesi, TÜBİTAK projelerinden yararlanma bakımından, Türkiye’nin öncü kurumları
arasındadır. Bu projelerin özellikle büyük ölçekli (1003-1007) ve Üniversite-Sanayi İş Birliği içeren projeler
olduğu görülmektedir.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/arastirma-istatistikleri/)
Araştırmacılarımızın proje bilgileri ve çalışma konuları TTO tarafından izlenmekte ve uygun proje çağrıları
çıktığında dekanlığımız ve TTO yetkilileri tarafından ortak toplantılar gerçekleştirilmekte ve ayrıca
araştırmacılarımız ziyaret edilerek bilgilendirilmektedir. Araştırma fırsatları ile ilgili araştırıcılara elektronik
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posta ile duyurulmakta ve internet sayfasına koyulmaktadır.
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D. YÖNETİM SİSTEMİ
1) Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı:
Fakültemizin, eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinin yönetimi dâhil olmak üzere yönetim ve idari
yapısı tanımlanmıştır. Mezuniyet öncesi dekanlığa bağlı olarak çalışan eğitim kurulları aracılığı ile
yürütülmektedir. Mezuniyet sonrası eğitim, anabilim/bilim dallarınca dekanlığa bağlı olarak
yürütülmektedir. Birden fazla anabilim/bilim dallarınca verilen yan dal uzmanlık eğitimleri, protokol
kapsamında yürütülmektedir. Araştırma; dekanlığa bağlı olarak çalışan Araştırma Geliştirme ve
Destekleme Stratejileri Komisyonu tarafından yürütülmektedir. Eğitim kurullarında çalışan akademik
ve idari personelin görev tanımları belirlidir ve iş akışları tanımlanmıştır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/)

2) Kaynakların Yönetimi: Birim, insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve
taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli kullandığını güvence altına almak
üzere bir yönetim sistemine sahip olmalıdır. (İlan edilmiş yönetim sistemi belgesi)
Üniversitemizce Fakültemize aktarılan bütçe, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu
çerçevesinde ilgili bütçe mevzuatı hükümleri ve Üniversitemiz Stratejik Planı ile Performans
Programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmak kalkınma planları ve programlarda yer alan
politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde
edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere hazırlanmakta ve
bütçe uygulamaları bu yönde gerçekleşmektedir.
Performans programları aracılığı ile Fakültemizin temel politika hedefleri ile bu hedefleri yaşama
geçirecek kaynak çerçevesi arasındaki bağ kurulmakta bu şekilde kaynaklarımızın stratejik
önceliklere göre tahsisi ve kullanımı sağlanmaya çalışılmaktadır.
Taşınır ve taşınmaz malların yönetimi:
5018 sayılı kanuna göre başta harcama yetkilisi, kontrol yetkilisi, ayniyat saymanı ( taşınır kayıt
yetkilileri), gerçekleştirme görevlileri ile birlikte ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.

3) Bilgi Yönetim Sistemi:
Fakültemizde mevcut bilgi sistemleri şunlardır:
-

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ve fakültemiz için geliştirilen TıpOBS,

-

Maaş Takip sistemi,
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-

E-Bütçe,

-

Taşınır Kayıt ve Kontrol Sistemi,

-

Personel Programı (HBYS ile entegreli)

4) Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi: Birim, dışarıdan aldığı
destek hizmetlerinin (yemek, temizlik, ulaşım vb) uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini
güvence altına almalıdır.
4734 sayılı kanunun 19. Maddesi uyarınca açık ihale yolu ile hizmet alımı yapılmaktadır.
Bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği, yönetimce oluşturulan komisyonlar tarafından
denetlenerek kontrol edilmektedir.

5) Kamuoyunu Bilgilendirme:
Bahsedilen bilgiler web sayfasında yayınlanmaktadır.
(http://www.medicine.ankara.edu.tr/)
6) Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği:
Fakültemizde akademik yapılanmada işleyiş yıllık akademik faaliyetler ile, YÖKSİS ile izlenmektedir.
Fakültemiz dekanlığı yapılan planlamaları akademik genel kurullarda öğretim üyeleri ile
paylaşmaktadır (EK dosya).
Yeni yönetim döneminde planlamalar ile ilgili akademik takvim de paylaşılarak süreci öğretim
üyelerinin de takip etmesine olanak kılınmıştır. Takibinde toplantı tutanakları öğretim üyelerine
gönderilmektedir (EK dosya).
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E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Fakültemiz, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemi açısından düzenli aralıklarla denetime
girmekte ve süreçleri başarı ile tamamlamaktadır.
Fakültemizde mezuniyet öncesi eğitim 2013 yılında akredite olmuştur. Tıp Dekanları Konseyinin önerisi ile geniş
katılımlı bir çalışma grubu tarafından hazırlanan ve 2014 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış
olan Ulusal ÇEP’in her Tıp fakültesinin kendi müfredatında temsiliyetinin sağlanması ile ilgili olarak
fakültemizde çalışmalar yapılmış ve bu çerçevede AÜTF program yeterlikleri de yeniden gözden geçirilmiştir.
2014 yılında yapılan ÇEP çalışmalarında program yeterlikleri tüm ders programı ile eşleştirilmiştir.
2017 yılı Kasım ayında Fakültemiz Yükseköğretim Kurulu tarafından denetlenmiştir.Konu ile ilgili detaylı
hazırlanan yök denetim raporu detaylı olarak sunulmuştur.
Mezuniyet Öncesi Eğitimi Akreditasyon sürecinin 6 yıllık döneminin tamamlanmasını takiben tekrar akredite
olabilmesi için, 2018 yılında Fakültemiz Mezuniyet Sonrası Eğitimi Akreditasyon süreci için başvuruda
bulunmuştur.
Fakültemiz, araştırma geliştirme süreçlerinde kurum dışı araştırma fon desteklerinden en yüksek miktarda
kaynağın üniversitemize kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda TTO ve ilgili birimlerin
koordinasyonuyla proje bilgilendirme, proje yazma, proje sonuçlarının lisanslanması, araştırmacılarımızın şirket
kurması ve özel sektörle bir araya gelmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. BAP kaynaklarının altyapı
projeleri de öncelikle dışarıdan proje alabilecek birimlere verilmektedir. Öğretim elemanlarının h indeks ve yayın
sayıları ile proje bilgileri faaliyet raporları, YÖKSİS ve ayrıca ARVED sistemleri sayesinde yakın olarak takip
edilmekte, başarıların ödüllendirilmesi sağlanmaktadır.
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