
BÖLÜM 3. ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA SÜRECİ 

Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD), Diş Hekimliği 

Fakültelerinin ulusal mezuniyet öncesi eğitim programları akreditasyonu için Diş Hekimleri 

Dekanlar Konseyi tarafından 2017 Mayıs ayında yapılan 15. Olağan Toplantısında oy çokluğu 

ile kabul edilerek oluşturulan Akreditasyon Alt Kurulu üyeleri ile çalışmaya başlamış, YÖK 

tarafından onaylanmış ilk ve tek kuruluştur. Bu nedenle DEPAD yönetim kurulu, YÖK 

tarafından onaylanmasını takiben tüm Diş Hekimliği Fakülte Dekanlıklarına Diş Hekimliği 

Fakültelerinin ulusal mezuniyet öncesi eğitim programları akreditasyonunun çevrimiçi başvuru 

sürecinin 15.01.2020 tarihi itibariyle başladığını bildirmiştir.  

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı, Diş Hekimliği Eğitimi Programları 

Akreditasyon Derneğine (DEPAD) 12.02.2021 tarihinde başvuruda bulunarak akreditasyon 

sürecini resmi olarak başlatmıştır. Başvurumuzun 17.03.2021 tarihinde kabul edilmesini 

takiben akreditasyon adayı olan fakültemizde, Öz Değerlendirme Alt Kurulu oluşturulmuş ve 

alt kurul üyeleri 03.05.2021 tarihli 4-4sayılı Fakülte Kurulu kararı ile belirlenmiştir. (EK 1 

03.05.2021 FKK) 29.05.2021 tarihinde DEPAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cansu 

Alpaslan’ın başkanlığında aday üniversitelere çevrimiçi olarak yapılan DEPAD’ın 

bilgilendirme toplantısına kurul üyeleri başta olmak üzere öğretim elemanlarımız katılmıştır.  

Veri Kaynaklarına Ulaşım ve Veri Güvenliği: 

Akreditasyon Adayı statüsüne geçildikten sonra veri kaynaklarına ulaşım ve veri güvenliği 

konusunda Rektörlüğümüz ile görüşme yapılmıştır. Veri talep edilecek idari birimler Rektörlük 

tarafından bilgilendirilmiştir. Öte yandan Tahakkuk Bölümü’nden elde edilen ve Öz 

Değerlendirme Raporumuzun ilgili bölümünde kanıt olarak sunulan ağız-diş sağlığı hizmetleri 

konusunda kurum/kuruluşlarla yapılan hizmet sözleşmelerimizin bazı bölümleri veri güvenliği 

çerçevesinde raporumuza dahil edilmemiştir; raporda sadece sözleşmelerimizin ana hatları 

kanıt olarak sunulmuştur. 

 

Çalışma Sistematiği ve Veri Akışı: 

Fakültemiz Öz Değerlendirme Alt Kurulu, ilk toplantısını 03.05.2021 tarihinde gerçekleştirmiş, 

görev dağılımları belirlenmiş ve DEPAD’ın “Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi 

Programı Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu” rehberliğinde çalışmalarına 

başlamıştır. Mayıs-Haziran aylarında haftada bir kez, takip eden dönemde ise ayda iki kez 

toplantı olacak şekilde eylem planları hazırlanmıştır (EK 2 ÖZ DEĞERLENDİRME KURULU 

TOPLANTI TUTANAKLARI). Bu toplantılarda öncelikle 8 anabilim dalından veri akışı ve 

koordinasyonu sağlayacak bir veya iki kişiden oluşan küçük çalışma grupları oluşturulmuştur. 
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Bu toplantılarda elde edilen veriler paylaşılmış olup değerlendirmeler yapılarak öz 

değerlendirme rapor taslağının oluşturulmasına başlanmıştır. Raporun hazırlanma sürecinde 

üniversitemiz bünyesinde bulunan birçok akademik ve idari bölümden destek alınmıştır. Öz 

değerlendirme raporumuz Fakülte Yönetim Kurulunda (EK 3 FAKÜLTE YÖNETİM 

KURULU) ve Fakülte Kurulunda (EK 4 FAKÜLTE KURULU) onaylandıktan sonra web 

sitemizde yayımlanmış, DEPAD’a sunulmuş ve başvuru süreci tamamlanmıştır. 

Öz Değerlendirme Raporumuzun hazırlanmasında Öz Değerlendirme Kurulumuz ve veri 

akışını sağlayan anabilim dallarımızda görev yapan öğretim elemanları haricinde de hem 

Üniversitemiz hem de fakültemiz bünyesinde görev alan birçok birimden destek alınmıştır.  

Öğrencilerimizin geri bildirimleri ve onlardan da veri akışını sağlamak için Öğrenci 

Topluluğumuz ile çalışılmış ve faaliyetleri ile kanıtlar/görüşler elde edilmiştir. Bu çalışmalar 

yürütülürken aynı zamanda gelecekte yapılabilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişi 

yapılmış ve planlamalar gerçekleştirilmiştir.  

Üniversitemizin güçlü yönlerinin başında “Kalite Güvencesi” gelmektedir. Üniversitemiz 

Rektörlüğü’ne bağlı olan bu idari birim ile hem ağız-diş sağlığı hizmetleri hem de eğitim-

öğretim konularında yakın temas çalışılmıştır. Üniversitemiz YÖKAK akreditasyonu sürecinde 

olduğu için de çalışmalar hem öğrenci ve öğretim elemanları hem de ağız-diş sağlığı hizmetleri 

konusunda da destek veren Kurum Ev İdaresi, Muhasebe/Tahakkuk, Kütüphane, Personel Daire 

Başkanlığı, Satın Alma birimleri ile gerçekleştirilmiştir. 

Öte yandan Fakültemizin ve Üniversitemizin fiziksel olanakları ve sosyal projeleri ile ilgili 

olarak da veri akışı Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığı ile sağlanmıştır.  

Bu birimlerden gelen veriler, Öz Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve 

raporda sunulmuştur. 

Öğrenci ve Öğretim Üyesi Katılımı: 

Fakültemizde, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının Güz Döneminde tüm teorik dersler ve Klinik 

Uygulama Derslerinin teorik bileşenleri çevrimiçi yapılmıştır. Bahar döneminde ise Dönem IV 

ve V Klinik Uygulama dersleri yüz yüze gerçekleştirilirken, tüm dönemlerin Final ve 

Bütünleme Sınavları yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Başvurumuzun 17.03.2021 tarihinde kabul 

edilmesini takiben akreditasyon adayı olan fakültemizdeki çalışmalara öğrencilerimiz daha çok 

dönem temsilcileri ve öğrenci topluluğu üzerinden dahil olmuştur.  

Öz Değerlendirme Raporu hazırlama süreci sırasında fakültemizin güçlü yönlerinden biri olan 

“öğrencilerle iletişim” raporumuzun ilgili bölümlerine destek sağlamıştır. Pandemi süreci 
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içerisinde dekanlık/öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında sağlanan iletişim ile pandemi 

sürecinde hızlıca önlemler alınmasına ve rapora yansıtılmasına olanak sağlamıştır. 

Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi (KEYPS) ile yapılan kurumsal anlaşma ve 

DUÇEP uyumluluğu çerçevesinde tüm öğretim elemanları da öz değerlendirme raporu 

hazırlanması öncesinde/sırasında süreçte aktif olarak görev almıştır.   

 

 


