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1. GİRİŞ
Diş Hekimliği Dekanları Konseyi’nde Diş Hekimliği eğitimi ile ilgili ana unsur
ve esasların ulusal ölçekte belirlendiği genel bir çerçeve oluşturmak ve bu
sayede; ülkemizdeki mezuniyet öncesine yönelik tüm eğitim uygulamalarında
uluslararası diş hekimliği eğitimi ilke ve yaklaşımları doğrultusunda belirli
standartları oluşturmak amacıyla çerçeve eğitim programı çalışmaları
yapılmıştır. Günümüz itibarı ile sonuncu çalışma 23-24 Mayıs 2015 tarihinde
yapılan Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi 11. Olağan Toplantısı’nda
görevlendirilen, Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu tarafından gerçekleştirilmiştir.
Kurul tarafından hazırlanan program 18.Nisan.2016 tarihinde DDK 13. Olağan
Toplantısında Mezuniyet öncesi “Diş Hekimliği Eğitimi-Ulusal Çekirdek
Eğitim Programı - 2016 (DUÇEP – 2016)” olarak adlandırılarak oy birliği ile
kabul edilmiş, YÖK’e gönderilmiş ve onay alınmıştır.
Yükseköğretimde kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar 2015
yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun yapılanmasıyla ciddi bir ivme
kazanmış ve 2016 yılında ÖSYS Klavuzu’nda akredite olmuş programların
bilgilerine yer verme konusunda alınan karar, akreditasyon sürecinin teşvik
edilmesi açısından önemli olmuştur.
2018 yılına kadar sağlık alanında; tıp, eczacılık, sağlık bilimleri, hemşirelik
eğitim programları ile ilgili değerlendirme ve akreditasyon dernekleri mevcut
ve aktif hizmet verirken, diş hekimliği eğitimi ile ilgili akreditasyon
değerlendirmesi yapan herhangi bir dernek kurulmamıştır.
Tarihçe
DEPAD, Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi’nin (DDK) 2017 Mayıs ayında
yapılan 15. Olağan Toplantısında oy çokluğu ile kabul edilerek oluşturulan
Akreditasyon Alt Kurulu üyeleri ile çalışmalarına başlamıştır. Akreditasyon Alt
Kurulu üyeleri tarafından, düzenli aralıklarla toplantılar yapılarak kurulum için
gerekli alt yapı ve tüzük taslağı oluşturulmuştur. 23.05.2018 tarihinde İstanbul
Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne yapılan başvuruyu takiben 34-243-197
Kütük Numarası ile faaliyetlerine başlamıştır.
Derneğin Kurucu Üyeleri :
1. Firdevs ŞENEL

2. Cansu ALPASLAN
3. Ceyda ÖZÇAKIR TOMRUK
4. Didem ÖZDEMİR ÖZENEN
5. Jale TANALP
6. Doğan DOLANMAZ
7. Şule BAYRAK
8. H. Ebru OLGUN
9. İsmail Doruk KOÇYİĞİT
10. Nurullah KEKLİKOĞLU
11. Sabire İŞLER
12. Hüseyin Emir YÜZBAŞIOĞLU
13. Şirin NEVZATOĞLU
14. Dilek Özge YILMAZ dır.
DEPAD, Dernekler Yönetmeliği’nin ‘İlk Genel Kurul Toplantısı’ başlıklı
12.hükmü gereğince 14.07.2018 tarihinde ilk Genel Kurulu’nu
gerçekleştirmiştir. Genel Kurulda; Yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve
yedek üyeleri seçilmiş ve hazırlanan tüzük için genel kurul onayı
alınmıştır.
Genel Kurul’un ardından toplanan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu
başkan ve başkan yardımcısı, genel sekreter ve saymanlarını belirlemişlerdir.
Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde yapılmıştır:
Yönetim Kurulu
Firdevs ŞENEL
Didem ÖZDEMİR ÖZENEN
Üniversitesi
Ceyda ÖZÇAKIR TOMRUK
Doğan DOLANMAZ
Cansu ALPASLAN
Sabire İŞLER
Ebru OLGUN
Denetleme Kurulu
Nurullah KEKLİKOĞLU

Başkan, Beykent Üniversitesi
Başkan Yardımcısı, Yeditepe
Genel Sekreter, Yeditepe Üniversitesi
Sayman, Bezmialem Üniversitesi
Üye, Gazi Üniversitesi
Üye, İstanbul Üniversitesi
Üye, Kırıkkale Üniversitesi
Başkan, İstanbul Üniversitesi

İsmail Doruk KOÇYİĞİT
Şirin NEVZATOĞLU

Üye, Kırıkkale Üniversitesi
Üye, Beykent Üniversitesi

Genel kurul sonrasında çalışmalara devam edilmiş ulusal/uluslararası çeşitli
akreditasyon kuruluşlarından özellikle; Diş Hekimliği Fakülteleri Eğitim
Programları, Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Derneği (ADEE, Association for
Dental Education in Europe), Tıp Eğitimi Akreditasyon Derneği (TEPDAD),
Avrupa Kalite Güvencesi Standart ve İlkeleri (ESG) ve Commission on Dental
Accreditation (CODA), Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (MÜDEK), Sağlık Bilimleri Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK), Eğitim Fakülteleri
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)’nin belgeleri
incelenerek ulusal diş hekimliği mezuniyet öncesi programları standartları ana
hatları ile belirlenmiştir. Bu belgeler titizlikle incelenmiş, toplantılarımızda
sunumlar yapılarak öğrenilen bilgiler, tecrübeler paylaşılmış, tartışılmış ve Diş
Hekimliği Eğitimi Akreditasyonu ile ilgili belgelerimizin hazırlanması sürecine
başlanmıştır.
Ülkemizdeki Diş Hekimliği Fakültelerinin zayıf ve güçlü yönleri tartışılmış,
stratejik paydaşlarımızın da görüşleri alınarak misyon, vizyon ve stratejik
hedeflerimiz belirlenmiş, akreditasyon için standartlar ve değerlendirme
ölçeklerini de kapsayan tüm mevzuat ve kılavuzlar hazırlanmıştır. Ulusal Diş
Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Kurulu (UDEPAK), Standart
Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK) ve Eğitim Komisyonu (EK) nun
kurulmasına karar verilmiş, ilgili çalışma esasları yönergeleri hazırlanmıştır.
DEPAD 21.03.2019 tarihinde, 185464-5 ticaret sicil numarası ile “Diş
Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği İktisadi İşletmesi” isimli
ticari işletmesini oluşturmuştur.
Kurulmasına karar verilen komisyonlarda görev yapacak üye çoğunluğuna
ulaşmak amacıyla Derneğin Olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasına karar
verilmiş, 1. Olağanüstü Genel Kurul’da sunulmak üzere Etik Kurallar,
Arşivleme Yönergesi, Tutarlılık Yönergesi, Öz Değerlendirme Raporu
Hazırlama ve Değerlendirme Kılavuzları ve Standart Değerlendirme Ölçekleri
ana hatları ile tamamlanmıştır. Dernek Yönetim Kurulu tarafından Diş
Hekimliği Fakülteleri Dekanlıklarına gönderilen bilgilendirme yazısı ile kalite
ve eğitim alanlarında deneyimli öğretim üyelerinin Olağanüstü Genel Kurul’a
katılımı konusunda çağrıda bulunulmuştur.

08.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında
ilgili mevzuat sunulmuş ve onaylanmıştır. UDEPAK, SBGK ve EK üyeleri
seçilmiştir. Seçimler sırasında Türkiye genelindeki dağılıma dikkat edilmiştir.
Kurul ve Komisyonlar kendi aralarında yaptıkları toplantı ile görev
dağılımlarını belirlemişlerdir.
UDEPAK, Standart Belirleme ve Geliştirme Komisyonu ve Eğitim
Komisyonunda görev dağılımları aşağıdaki şekilde yapılanmıştır.
Ulusal Diş Hekimliği Eğitimi
(UDEPAK) -17 üye
Tülin Taner
Özen Doğan Onur
Üniversitesi
Zeynep Pınar Yücel
Ebru Olgun
Üniversitesi
Tamer Tüzüner
Esra Somtürk
Haşmet Ulukapı
Bilge Gökçen Röhlig
Şehnaz Yılmaz
Burak Bilecenoğlu
Servet Kesim
Gökhan Alpaslan
Serdar SÜTÇÜ
Şule TUYGUN
Fahir ALTAN
Ebru GENCER
Muhammed SARPBALKAN
Üniversitesi

Programları Akreditasyon Kurulu
(Başkan) - Hacettepe Üniversitesi
(Başkan Yardımcısı) - İstanbul
(Raportör) - Giresun Üniversitesi
(DEPAD temsilcisi) - Kırıkkale
Karadeniz Teknik Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniveritesi
Okan Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
TDB temsilcisi
Sağlık Bakanlığı Temsilcisi
KalDer Ankara ŞubesiYK üyesi
Öğrenci temsilcisi, Ordu Üniversitesi
Öğrenci temsilcisi, Hacettepe

Standart Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK)-11 üye
Gülçin Bermek
(Başkan) - İstanbul Üniversitesi

Bilge Gökçen Röhlig
Üniversitesi
Ali Çağın Yücel
Zerrin Erzurumlu
Gonca Keleş Tezal
Gonca Duygu
Cem Doğan
Ali Rıza Çetin
Nuray Tüloğlu
Abdurahman Küçükönder
Ali Kemal Özdemir
Eğitim Komisyonu (EK) -7 üye
Cem Doğan
Murat Selim Botsalı
Tamer Tüzüner
TeknikÜniversitesi
Gülçin Bermek
Zeynep Kayahan
Ali Kemal Özdemir
Gonca Keleş Tezal

(UDEPAK temsilcisi) - İstanbul
Giresun Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Kahraman Maraş Üniversitesi
Trakya Üniversitesi

(Başkan) Çukurova Üniversitesi
(Sekreter) - Selçuk Üniversitesi
(UDEPAK temsilcisi) -Karadeniz
İstanbul Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Okan Üniversitesi

Çalışmalar sırasında Tutarlılık Komisyonu’nun kurulmasının gerekli olduğu
düşünülmüş ve aşağıdaki kişilerle oluşturulmuştur.
Tutarlılık Komisyonu -3 üye
Funda AKALTAN Ankara Üniversitesi
Nilüfer ÖZKAN
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
Arzu Pınar ERDEM İstanbul Üniversitesi
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kılavuzlar ve yönergeler ilgili
komisyonlara gönderilmiş, ilgili komisyonlar hazırlanan dökümanları
inceleyerek son şeklini vermişlerdir.
Bu çalışmaların ardından tescil belgesi almak üzere Yükseköğretim Kalite
Kuruluna (YÖKAK) başvuruda bulunma kararı alınmıştır. Gerekli evraklar
hazırlanarak başvuru yapılmış ve 11.03.2020 tarihi itibariyle YÖKAK
tarafından tescil edilmiştir.

2020 yılında yukarıdaki kurul ve komisyonlarda bazı değişiklikler olmuştur.
DEPAD Başkanı Firdevs Veziroğlu 26.10.2020 yılında Başkanlık görevinden
istifa etmiş, Yönetim Kurulu, Başkan olarak oybirliği ile Cansu Alpaslan’ı
seçmiştir.
UDEPAK üyesi Şehnaz Yılmaz Dekan Yardımcısı olarak atandığı için
UDEPAK üyeliğinden ayrılmış, DEPAD Yönetim Kurulu tarafından yerine
Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Nimet Ünlü
görevlendirilmiştir.
UDEPAK’ta Türk Diş hekimleri Birliği (TDB) temsilcisi olarak görev yapan
Serdar SÜTÇÜ toplantılara katılamadığından TDB ile görüşülmüş, yeni üye
görevlendirmeleri istenmiş, Mehmet Ali Kılıçarslan TDB temsilcisi olarak
kurulda yer almıştır. Standartları Belirleme Komisyonu üyesi Abdurrahman
Küçükönder toplantılara katılım sağlamadığından görevi sonlandırılmış,
DEPAD Yönetim Kurulu tarafından yerine Marmara Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri
Anabilim Dalında görev yapan Gonca Mumcu görevlendirilmiştir.
Tutarlılık komisyonunda ise Nilüfer Özkan yerine Jale Tanalp seçilmiştir.
TC İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün
yayınlamış olduğu, ‘244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının
Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda dernekler tarafından
verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantılarının
31/7/2020 tarihine kadar erteleneceği, bu sürenin 3 aya kadar İçişleri Bakanınca
uzatılabileceği hükmüne istinaden söz konusu süre Bakanlık Makamının
24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı Oluru 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.’
Basın bildirisi ve ardından TC İç İşleri Bakanlığı’nın şehirlerarası seyahati de
içeren ‘Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında - Yeni Kısıtlama ve Tedbirler
Genelgeleri’
nedeni
ile
2.
Genel
Kurul
Toplantısı
gerçekleştirilememiştir. 26.11.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla
İlişkiler Genel Müdürlüğünün 25.11.2020 tarihli ve 7546 sayılı yazısında özetle;
"7244 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü
uyarınca; Derneklerin 2019 yılı Beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine
dair süre ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin sürenin 7244 sayılı

Kanunun verdiği yetkiye istinaden 24.11.2020 tarihli Bakanlık Oluru ile
28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı" bildirilmiştir.
Bağlantılı olarak görev süreleri dolan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu
üyeleri görevlerine, kısıtlamaların kalkması ile birlikte yapılacak Genel Kurul
Toplantısına kadar devam edecektir.
2. KURUMSAL BİLGİLER
a. Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası
Misyon
Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği’nin misyonu diş
hekimliği mezuniyet öncesi eğitimi programlarının kalitesini ve iyileştirilmesini
teşvik etmek, akreditasyon standartlarını geliştirip, uygulayarak diş hekimliği
mesleğinin kalitesinin yükseltilmesine hizmet etmektir.
Vizyon
Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği, diş hekimliği eğitim
programlarının akreditasyonu için ulusal ve uluslararası alanlarda tanınırlığı
olan, güvenilen, lider kuruluş olmayı hedeflemektedir.
Kalite Politikası
Türkiye’de diş hekimliği eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen Diş
Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD), çalışmalarına
katılan tüm paydaşlarla bilgilendirme, değerlendirme ve akreditasyon
çalışmaları yaparak ülkemizde ağız, diş sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesine,
toplumun ağız, diş sağlığı düzeyinin gelişmesine ve ağız, diş sağlığı ile ilgili
araştırma ve geliştirme yapabilecek insan kaynağı oluşturulmasına katkı sağlar.
Kalite politikamızın ana felsefesi, diş hekimliği eğitimi veren kurumlarda
sosyal sorumluluklarımız çerçevesinde sürekli değerlendirme, öğrenme,
gelişme ve geliştirme kültürüne katkıda bulunmaktır.
Çalışmalarımızı yürütürken aşağıdaki kurumsal değerlerimize bağlı kalırız.
Güvence verme: Türkiye’de verilen diş hekimliği eğitiminin niteliği ile ilgili
tüm bileşenlere ve topluma güvence vermek temel amacımızdır.
Sürekli Öğrenme ve Gelişim: DEPAD iç değerlendirme ile kendi
çalışmalarından öğrenerek, kalite ve akreditasyon faaliyetleri yürüten

ulusal/uluslararası diğer kurum ve kuruluşların deneyimlerinden yararlanarak
kendi iç süreçlerini ve sunduğu hizmetleri geliştirir.
Katılımcılık ve İşbirliği: DEPAD bütün çalışmalarında katılımcılığı esas alır,
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayanan
işbirliği fırsatlarını arar ve geliştirir. Sürdürülebilir bir işbirliği için, işbirliği
ortakları arasında paylaşılmış hedeflerin olması, uzmanlıkların, kaynakların ve
bilgilerin karşılıklı paylaşılması, birlikte çalışılması ve birbirleri arasında bir
ilişki kurulması esastır.
İnsan ve hizmet odaklılık: DEPAD gönüllüleri hizmet sundukları bütün
kurumlar, bu kurumlardaki tüm bireyler ile dürüst, saygılı, içten bir ilişki kurar
ve sürdürür. Kurumların ve bireylerin beklenti ve gereksinimlerine duyarlı,
geribildirim ve değerlendirmelerine açıktırlar.
Şeffaflık, hesap verebilme ve sosyal sorumluluk: DEPAD başta akreditasyon
olmak üzere tüm çalışmaları hakkında kamuyu yeterince ve sürekli
bilgilendirme, hesap verme sorumluluğu taşır.
Etik yaklaşım: DEPAD gönüllüleri sosyal sorumlulukları çerçevesinde en
yüksek düzeyde etik yaklaşımı benimsemiştir ve DEPAD etik kurallarına uygun
şekilde davranırlar.
DEPAD'ın iç kalite güvencesi süreçlerine ilişkin değerlendirilme raporun
"Değerlendirme" başlığı altında, ve bu süreçlere ilişkin sonuçlar raporun
"Sonuç" kısmında yer almaktadır.
b. Organizasyon Yapısı

Yönetim Kurulu 7, Denetleme Kurulu 3, Ulusal Diş Hekimliği Eğitimi
Programları Akreditasyon Kurulu 17 üye, Tutarlılık Komisyonu 3 üye, Eğitim
Komisyonu 7 üye ve Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu 11 üye
olmak üzere 45 (komisyonlardaki kurul temsilcileri, tekrar olması nedeniyle

sayıdan düşülmüştür) gönüllü seçilmiş üyeden oluşmaktadır. TDB, öğrenci,
KalDer ve Sağlık Bakanlığı Temsilcileri ve öğretim üyeleri yer almaktadır. 37
öğretim üyesi 22 farklı fakültede görev almaktadır. Tüm kurul ve komisyonlar
eğitim/öğretim, yönetim, kalite ile ilgili komisyon/kurul ve temsilciliklerde,
sağlık yönetiminde aktif olarak yer almış, tecrübe ve deneyimleri yüksek,
seçilmiş ve gönüllü üyelerden oluşmaktadır (Kanıt1, Kanıt2, Kanıt3, Kanıt4).
Demografik Yapı_SBGK.xlsx
DemografikYapı_EK (1).xlsx
DemografikYapı_UDEPAK (2).xlsx
DemografikYapı_TK (1).xlsx

3. FAALİYETLER
a. Akredite Program Bilgileri
DEPAD 2020 yılına mahsus olmak üzere, web sayfasında da ilan ederek 15
Mart 2020 tarihine kadar akreditasyon başvurusu almıştır. Akreditasyon için 9
diş hekimliği fakültesi başvurmuştur. UDEPAK tarafından başvuruları
değerlendirilen kurumlar DEPAD Yönetim Kurulu na iletilmiş, Yönetim Kurulu
tarafından onaylanan başvuru kabulleri ile birlikte süreçle ilgili takvim ve
belgeler iletilmiştir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 21
Ekim 2019 tarihli “Diş Hekimliği Eğitimi Programı Akreditasyon Başvurusu
Değerlendirme Esasları Yönergesi”nin 4.6. maddesine göre başvuru ücretini
süresi içinde yatırmadığından, başvurudan vazgeçmiş olarak kabul edilmiştir.
Kurumlara yapılan bilgilendirme eğitimini takiben belirlenen takvime uygun
olarak, DEPAD sekreterliğine iletilen ÖDR ler, ÖDR ön kontrol listesi aracılığı
ile ön değerlendirmeden geçirilmiştir.
2020 yılında akreditasyon başvurusu yapan ve başvuruları kabul edilen
akreditasyon adayı 8 fakülte aşağıda belirtilmiştir:
1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
2. Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
3. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
4. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
5. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

6. İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
7. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
8. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

b. Değerlendirici Eğitimleri
UDEPAK 11.08.2020, 28.08.2020, 08.09.2020, 22.09.2020 ve 06.10.2020
tarihlerinde 5 adet online değerlendirici eğitimi toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Bu eğitimlere Eğitim Komisyonu ve Standartları Belirleme ve Geliştirme
Kurulu üyeleri de katılmışlardır.
12 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen 1 günlük Değerlendirici Eğitimi
Çalıştayında MÜDEK üyesi Prof. Dr. A. Bülent Özgüler tarafından UDEPAK
üyelerine değerlendirici eğitimi verilmiştir.
2020 yılı akreditasyon adayı fakülteleri değerlendirecek değerlendirme
takımlarının oluşturulmasını takiben öz değerlendirme raporlarının
değerlendirilmesi öncesinde Değerlendirme takımları, Tutarlılık Kontrol
Komitesi Üyeleri ve Öğrenci Değerlendirici adaylarına UDEPAK Başkanı Prof.
Dr. Tülin Taner tarafından 26 Aralık 2020 tarihinde bir günlük Değerlendirici
Eğitimi verilmiştir. (Kanıt 5)
KANIT 5
İlgili UDEPAK toplantı kararları ve faaliyetleri
4 Ağustos 2020 tarihinde yapılan online toplantıda,
Değerlendirici havuzunun oluşturulması hususu görüşüldü. Hazırlanmış olan
değerlendirici çağrısı yazısı ve değerlendirici adayı anketinin incelenerek
değişiklik önerilerinin en geç 1 hafta içinde e-posta ile gönderilmesi ve son
halinin 11.08.2020 tarihli toplantıda paylaşılması kararı alındı. UDEPAK olarak
düzenli eğitim toplantıları yapılması ve bu toplantılara DEPAD bünyesinde
faaliyet gösteren bütün komisyonların davet edilmesi konusunda prensip kararı
alındı.
11 Ağustos 2020 tarihinde yapılan online toplantıda;
DEPAD bünyesinde faaliyet gösteren bütün komisyonların katılımıyla kurum
bilgilendirme eğitimi ile ilgili 22.07.2020 tarihinde yapılan sunum paylaşıldı ve
görüşler alındı.

DEPAD bünyesindeki diğer komisyonlar da davet edilerek, UDEPAK olarak
25.08.2020 tarihinde saat:14.00’da değerlendirici eğitimi toplantısı yapılması
kararı alındı.
28 Ağustos 2020 tarihinde yapılan online toplantıda;
DEPAD bünyesinde faaliyet gösteren bütün komisyonların katılımıyla
değerlendirici eğitimi ile ilgili DEPAD Eğitim Komisyonu Üyesi Prof. Dr.
Gonca Keleş tarafından ‘Öz Değerlendirme Raporunun Hazırlanması ve
Değerlendirilmesi’ konulu sunum yapıldı.
DEPAD bünyesindeki diğer komisyonların da katılımıyla, UDEPAK olarak
08.09.2020 tarihinde saat:14.00’te değerlendirici eğitimi toplantısı yapılarak
akreditasyon için belirlenen standartların örneklerle paylaşımı ile ilgili sunum
yapılması kararı alındı.
8 Eylül 2020 tarihinde yapılan online toplantıda;
DEPAD bünyesinde faaliyet gösteren bütün komisyonların katılımıyla
değerlendirici eğitimi ile ilgili DEPAD Eğitim Komisyonu Üyesi Prof. Dr.
Zeynep Özkurt KAYAHAN tarafından ‘Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği
Eğitimi Standartları’ konulu sunum yapıldı. Katkı ve görüşler paylaşıldı.
UDEPAK olarak toplantıya devam edilerek 12 Eylül 2020 tarihinde yapılacak
olan ‘UDEPAK Değerlendirici Eğitimi Çalıştay Programı’ gündemi görüşüldü.
MÜDEK Üyesi Prof. Dr. Bülent Arif Özgüler tarafından verilecek eğitimin
öncesinde 11 Eylül 2020 saat:17.00’da toplantı yapılması kararı alındı.
Ağustos- Eylül 2020 tarihleri arasında 5 eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Katılımcılar : UDEPAK ve DEPAD EK, SBGK Üyeleri
Geri Bildirim : Kurul ve komisyon üyeleri gerçekleştirilen ortak eğitim
toplantılarının çok faydalı olduğunu ve memnuniyetlerini ifade ettiler.
UDEPAK üyelerinin değerlendirici niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla,
12 Eylül 2020 tarihinde online olarak “Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı”
düzenlendi.
Değerlendirici eğitimi UDEPAK Öğretim üyelerine MÜDEK
üyesi Prof. Dr. Bülent Arif Özgüler tarafından verildi.
Sonuç: 12 Eylül 2020 tarihinde ‘Değerlendirici Eğitimi’ çalıştayı
gerçekleştirildi.
Geri Bildirim : UDEPAK üyeleri gerçekleştirilen bir günlük eğitimin çok
faydalı
olduğunu ve memnuniyetlerini ifade ettiler.
Katılımcılar : UDEPAK Üyeleri

22 Eylül 2020 tarihinde yapılan online toplantıda,
DEPAD bünyesinde faaliyet gösteren bütün komisyonların katılımıyla
değerlendirici eğitimi ile ilgili Prof. Dr. Zeynep Özkurt KAYAHAN tarafından
‘Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Standartları’ konulu sunumun 2.
bölümü yapıldı. Katkı ve görüşler paylaşıldı. Prof. Dr. Cem Doğan tarafından
yapılacak sunum için 06 Ekim 2020 saat:14.00’da toplantı yapılması kararı
alındı.
Uzaktan eğitimle ilgili kurum değerlendirmeleri öncesinde ortak görüş
oluşturma
29 Eylül 2020 tarihinde yapılan online toplantıda;
Uzaktan eğitim sürecine ilişkin YÖKAK tarafından düzenlenen belge esas
alınarak Dr. Öğr. Üyesi Esra SOMTÜRK tarafından hazırlanan döküman
paylaşıldı. Katkı ve görüşler belirtildi.
6 Ekim 2020 tarihinde yapılan online toplantıda;
DEPAD bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Komisyonu ve Standart Belirleme
ve Geliştirme Komisyon Üyelerinin de katılımıyla Prof. Dr. M. Cem DOĞAN
tarafından ‘Davranışsal Boyut ve Zaman Yönetimi’ konulu sunum yapıldı.
Katkı ve görüşler paylaşıldı.
Akreditasyon için yapılacak değerlendirmelerde kurumların uzaktan eğitim
sürecine ilişkin ek rapor hazırlaması konusunda Eğitim Komisyonu ve Standart
Belirleme ve Geliştirme Komisyon Üyelerinin de katılımıyla ortak karar alındı.
Kurumların bu sürece ilişkin ek rapor hazırlaması ile ilgili olarak Dr. Öğr. Üyesi
Esra SOMTÜRK tarafından hazırlanan ve 29 Eylül 2020 tarihinde üzerinde
çalışılan belge tekrar paylaşılarak öneriler görüşüldü. İlgili dökümanın
UDEPAK tarafından olgunlaştırılarak son halinin DEPAD bünyesindeki bütün
kurul ve komisyon üyeleri ile mail ortamında paylaşılması kararı alındı.
Sonuç: Uzaktan eğitimle ilgili YÖKAK rehberlerinin paylaşıldığı ortak
eğitim toplantıları yapıldı.
Geri Bildirim: Uzaktan eğitimle ilgili kurumların ulusal standartlara nasıl
ulaştıklarını belgelemelerinin istenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.
Katılımcılar: DEPAD EK, SBGK ve UDEPAK Üyeleri
23 Aralık 2020 tarihinde yapılan online toplantıda; 26.12.2020 tarihinde
Değerlendirici Eğitimi verilmesi kararı alındı. Değerlendirici Eğitimine öğrenci
değerlendirici adaylarının da dahil edilmesi kararı alındı.

ÖDR değerlendirmesi öncesinde Değerlendirme Takımlarına, Tutarlılık
Kontrol Komitesi Üyeleri ve Öğrenci Değerlendirici Adaylarına
‘Değerlendirici Eğitimi’ verilmesi
26 Aralık 2020 tarihinde bir günlük “Değerlendirici Eğitimi” toplantısı
düzenlendi. Eğitim, online olarak video konferans şeklinde, örnek olay
tartışması ve eğitim sonu testi de içine alacak şekilde gerçekleştirildi.
DEPAD üyesi toplam 19 Üniversite temsilcisi ve 8 Diş Hekimliği Fakültesi
öğrencisi olmak üzere toplam 27 kişinin katıldığı eğitim UDEPAK Başkanı
Tülin Taner tarafından. DEPAD ve Akreditasyon Süreci, Ulusal Diş Hekimliği
Eğitimi Standartları, Değerlendirmelerde Tutarlılık, Takım Üyeleri İçin
Davranışsal Boyut konularında verildi.
“Uzaktan Eğitimde YÖKAK Ölçütleri’ başlıklı sunum UDEPAK Raportörü
Zeynep Pınar Yücel tarafından yapıldı.
Sonuç: UDEPAK Başkanı Tülin Taner tarafından video konferans yöntemiyle
bir günlük ‘Değerlendirici Eğitimi’ gerçekleştirildi.
Geri Bildirim : Eğitim sonunda olumlu geri bildirimler paylaşıldı.
Katılımcılar: Değerlendirme Takımları, Tutarlılık Kontrol Komitesi Üyeleri,
Öğrenci Değerlendirici Adayları

c. Bilgilendirme Eğitimleri
2020 yılı içerisinde 1 kez bilgilendirme eğitimi yapılmıştır. DEPAD Yönetim
Kurulunun kararı ile DEPAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cansu Alpaslan
tarafından 22.07.2020 tarihinde akreditasyon başvurusu yapan fakültelere
eğitim komisyonu ve UDEPAK üyelerinin de katıldığı online toplantı ile 2
saatlik kurum bilgilendirme eğitimi yapılmıştır. Bu eğitimde içerik olarak kalite,
kalite güvencesi ve akreditasyon kavramları ile ilişkili süreçler, DEPAD
çalışmaları, Diş hekimliği eğitimi akreditasyon süreci, akış şeması, öz
değerlendirme raporu hazırlanması, akreditasyon standartları ve değerlendirme
kriterleri yer almıştır.

d. Uluslararası Faaliyetler

DEPAD Yönetim Kurulu üyeleri Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)
tarafından kuruluşunun 5. yılına özel olarak düzenlediği ve 35 farklı ülkeden
300’ün üzerinde katılımcının yer aldığı “Uluslararası Yükseköğretimde
Kalite Güvencesi Webinar”ını izleyerek hem yurtiçindeki hem de
yurtdışındaki kalite güvencesi uygulamaları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi
olmuşlardır.
DEPAD ve UDEPAK üyeleri 2020 yılında online olarak gerçekleştirilen IV.
Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresine (International
Teacher and Accreditation Congress-ITEAC) katılarak ulusal ve uluslararası
akreditasyon derneklerinin sunumlarını izlemişlerdir.
e. İyileştirme Faaliyetleri
Dernek faaliyetlerinin kamuya açık olması, tanınırlığının artması, başvuru
yapacak kurumların ihtiyaç duydukları belgelere kolayca erişmelerini sağlamak
için web sayfasının güncel ve işlevsel olması gerektiği düşünülmüş, bu konuda
iyileştirme yapılmasına karar verilmiştir. Akreditasyon başvurularını da web
sayfası üzerinden alabileceğimiz, farklı alanlar için farklı kullanıcıların
tanımlanacağı ve kendilerine özel şifrelerle erişimlerine izin verecek, aynı
zamanda arşiv olarak da kullanılabilecek bir web sayfası ve ilişkili servis
sağlayıcı temini konusunda farklı firmalarla görüşmeler yapılmış, fiyat teklifleri
alınmıştır. En uygun teklifi veren MEDCOM firması ile sözleşme yapılmıştır.
Web sayfasının tasarımı ve işleyişi konusunda firma ile detaylı görüşmeler
yapmak ve bunları YK na iletmek üzere Dr. Firdevs Şenel ve Dr. Ceyda Özçakır
Tomruk görevlendirilmiştir. Bu konudaki çalışmalarımız halen aktiif olarak
devam etmektedir.
Derneğimiz yeni kurulduğu için henüz çok sayıda değerlendirici
bulunmamaktadır. Değerlendirici sayısını arttırmak için DEPAD web sayfası
aracılığı ile değerlendirici çağrısı yapılmıştır. (Kanıt 6)
Tescil başvurusu eklerinde YÖKAK’a gönderilen bazı kılavuzlarda iyileştirme
amaçlı düzenleme yapılmıştır. “Öz değerlendirme raporunu değerlendirme
kılavuzu” ve “Kurum ziyareti esasları ve rapor hazırlama kılavuzu” Yönetim
Kurulu tarafından ilk hazırlandığında her 2 kılavuzda da 5’li değerlendirme
ölçeği yer almaktaydı, değerlendirme seçenekleri 2 olumlu, 2 olumsuz ve 1 de
tarafsız olacak şekilde hazırlanmıştı. Ancak bu kılavuzlar incelenmek ve

gerekiyorsa son şeklini vermek üzere ilgili komisyonlara gönderildiğinde bu
seçeneklerin sehven 2 olumsuz, 1 olumlu ve 1 tarafsız olacak şekilde
değiştirildiği farkedilmiştir. Yönetim Kurulu bu ölçeklerin tekrar 5’li skalaya
göre düzenlenebilmesi için 27.10.2020 tarihinde tüm komisyon üyelerini davet
ettiği bir ZOOM toplantısı gerçekleştirmiştir. Toplantıda bu konu detaylı olarak
görüşülmüş, tartışılmış, YÖKAK’tan da görüş alınarak değiştirilebileceği bilgisi
alınmış ve ilgili dökümanlar güncellenmiştir. 2020 yılında akreditasyon
başvurusu yapan fakülteler bilgilendirilerek onayları alınmıştır.

4.
KURUMSAL
DEĞERLENDİRİLMESİ

YETKİNLİK

VE

FAALİYETLERİN

a. Gelişmeye Açık Yönler
Covid 19 pandemisi kısıtlamaları nedeni ile başvuruları kabul edilen kurumların
akreditasyon süreçlerinde aksamalar olmuştur. DEPAD kurul ve
komisyonlarının akreditasyon sürecinin tüm aşamalarını deneyimlemesi, görev
ve sorumluluk alanlarını bilen bir yapı şeklinde çalışmalarına devam etmesi,
süreçlerde iyileştirmeler yapması gelişmeye açık yön olarak düşünülmektedir.
Covid 19 pandemisi kısıtlamaları nedeni ile etkinliklerin, paylaşımların,
tartışmaların yapılacağı, çeşitli sosyal ortamlar sağlanamadığından DEPAD
kurul ve komisyonlarının kuruluş aşamasındaki hedeflerini daha ileriye
taşıyacak atılımlar yapması mümkün olamamıştır ve bu durum gelişmeye açık
yön olarak değerlendirilmektedir.

b. Güçlü Yönler
Şeffaflık ve Güvenirlik

Standartlarının ulusal ve uluslararası kalite güvence ve akreditasyon
derneklerinin standartları ile uyumlu olması
Güncel şartlara uyum refleksinin yüksek olması
Sürekli eğitim faaliyetlerine öncelik vererek gelişime açık olması
İktisadi İşletmeye ve sürdürülebilir bir mali yapıya sahip olması.
Paydaşların DEPAD içinde geniş temsiliyeti

c. Performans Ölçütleri
Performans Ölçütleri
Ölçütler

Toplam akreditasyon süresi

Cevaplar

Açıklama

310

Akreditasyon başvuru tarihi ile karar
tarihi arasındaki süre gün olarak
dikkate alınmalıdır. Akreditasyon
Sürecinin Ortalama Tamamlanma
Süresinin hesaplanması için
kullanılacak olan bir sayısal değer
yazılmalıdır.

Toplam akreditasyon hizmeti
sunulan program sayısı

8

Toplam akreditasyon hizmeti sunulan
program sayısını rakam ile belirtiniz.
Akreditasyon Sürecinin Ortalama
Tamamlanma Süresinin hesaplanması
için kullanılacak bir bilgidir.

Toplam Değerlendirici sayısı

12

Toplam Değerlendirici sayısı rakam
ile belirtilmeli. Bu bilgi Ortalama
Değerlendirici Sayısının hesaplanması
için kullanılacaktır.

Toplam aktif program sayısı

79

Toplam aktif program sayısı rakam
ile belirtilmeli. Ortalama
Değerlendirici Sayısının
hesaplanmasında kullanılır.

Bilgilendirme Toplantısı
Sayısı

1

Bilgilendirme Toplantısı
Sayısı rakam ile yazılmalı

Değerlendirici Eğitimi Sayısı

5

Değerlendirici Eğitimi Sayısı rakam
ile belirtilmelidir.

Performans Oranları
Oran Adı

Oran Değeri

Akreditasyon
Sürecinin Ortalama
Tamamlanma Süresi

38.75

Ortalama
Değerlendirici Sayısı

0.15

Tanım

Toplam akreditasyon süresi /
Toplam akreditasyon hizmeti
sunulan program sayısı
Akreditasyon başvuru tarihi ile
karar tarihi arasındaki süre gün
olarak dikkate alınmalıdır.
Toplam Değerlendirici sayısı /
Toplam aktif program sayısı

Akreditasyon Oranları

Üniversite Bölümleri
d. Değerlendirme
Covid 19 pandemisi kısıtlamaları nedeni ile akreditasyon sürecinde bir esneme
olmuştur ve zamanında tamamlanamaması nedeniyle PUKO döngüsünün
kontrol et ve önlem al basamakları gerçekleştirilememiştir. Hatta, uygulama
aşaması bile henüz tamamlanmamıştır. Bu nedenle, akreditasyon süreci ile ilgili
iç değerlendirme yapılamamış, paydaşlardan geri bildirim alınamamıştır.
DEPAD kurul ve komisyon üyeleri ilk kez tamamlanacak akreditasyon
sürecinde beklenen deneyime sahip olamamışlar, uygulama ile ilgili eksikler
saptanamamış, iyileştirme yapılamamıştır. Bununla birlikte, başvuru, başvuru
sonrası kurul ve komisyonlar arasındaki iletişim ve ortak faaliyetlerin
yürütülmesi, öz değerlendirme raporlarının alınması, değerlendiricilere
ulaştırılması gibi başlangıç aşamasındaki faaliyetlere ilişkin bir deneyim
kazanılmıştır.
Yine, Covid 19 pandemisi kısıtlamaları nedeni ile toplantılar online platformlar
aracılığı ile yürütülmüş, yüz yüze toplantılardaki sosyal ortam sağlanamamış,
kimi zaman iletişim ve etkileşim ile ilgili sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Yüz yüze
ortamlarda tartışma ve beyin fırtınası gibi iyileşmeye yönelik adımları
sağlayacak etkinlikler yapılamamıştır.
Pandemi nedeni ile yapılması düşünülen çalıştay, toplantı gibi etkinlikler
gerçekleştirilememiş
Dernek faaliyetleri geniş kitlelere sunulamamış, yeterli sayıda üye alımı
yapılamamış, paydaşlarla istenen düzeyde iletişim sağlanamamış, Genel Kurul
gerçekleştirilememiştir. DEPAD’ın faaliyetlerini geniş bir kitleye duyurması,
paydaşları ile düzenli iletişim halinde olması, dernek faaliyetlerini geniş bir
tabana yayarak çok sayıda üye ile faaliyetlerini sürdürmesi gelişmeye açık yön
olarak değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte, dernek yönetimi hem faaliyetlerini kurumsal hale getirebilmek
için hem de kamuya açık ve şeffaf olabilmek için bir yazılım hazırlatarak bunu
web sayfasına entegre etme kararı almış ve uygulamaya sokmuştur. Bu yazılım
sayesinde
akreditasyon
başvurularının
web
üzerinden
alınması,
değerlendiricilere yönlendirilmesi ve tamamlanması ile ilgili tüm süreçler ve alt
süreçler standart bir şekilde yürütülecektir. Aynı zamanda işlevsel, her yerden

ulaşılabilen bir arşiv oluşturulabilecektir. DEPAD’ın kurumsal işleyişe verdiği
önem ve uygulamaları güçlü yön olarak değerlendirilmektedir.
DEPAD, iletişim ve eğitim faaliyetlerinin aksamaması, toplantıların ücretsiz
servis ile sağlanan belirli süre içine sıkıştırılmaması, yeterli sürenin temin
edilebileceği kurumsal bir altyapı sağlamak amacıyla online bir platform olan
ZOOM’dan ücretli üyelik satın alarak kurul ve komisyonların kullanımına
açmıştır. DEPAD’ın dernek faaliyetleri için altyapı desteği sağlaması güçlü yön
olarak değerlendirilmektedir.
5. SONUÇ
Covid 19 Pandemisi nedeni ile akreditasyon sürecinde aksama olmuştur,
akreditasyon adayı 8 Kurumun öz değerlendirme raporları değerlendirilme
aşamasındadır.
Değerlendirici sayısının arttırılması için web sayfamızdan yapılan çağrıya
sadece 1 kişi başvurmuş, özgeçmişi ve faaliyetleri incelendiğinde uygun
bulunmuş, üye kaydını yaptırarak değerlendirici havuzuna alınmıştır. Bu
nedenle başlangıçta, DEPAD bünyesinde faaliyet gösteren bütün komisyonların
değerlendirici eğitimi almalarının gerekli olduğu düşünülmüştür. UDEPAK, 4
Ağustos 2020 tarihinde yaptığı online toplantıda, düzenli olarak online eğitim
toplantıları yapılması ve bu toplantılara DEPAD bünyesinde faaliyet gösteren
bütün komisyonların davet edilmesi konusunda prensip kararı almıştır.
DEPAD, paydaşlarının geniş temsiliyetiyle yer aldığı, herbir üyesinin
idarecilik/eğitim-öğretim sorumluluğu/sağlık yönetimi/akreditasyon/kalite
yönetim sistemi konularında en az iki alanda yetkin nitelikte, gönüllü ve istekli
olduğu, gerçekleştirdiği faaliyetlerle sürekli kendisini eğiten, güncelleyen güçlü
bir yapıya sahiptir.
Pandemi şartları nedeni ile henüz akreditasyon sürecini tamamlayamamış
olmakla birlikte; günün getirdiği şartlara hızla uyum sağlamıştır. Şartların
analizini yaparak, Zoom üyeliği gerçekleştirilmiş ve dernek içi faaliyetlerin hız
kaybetmeden devam etmesini, bilgilendirme/değerlendirici eğitimlerinin
gerçekleştirilmesi ve sürekliliği sağlanmıştır.
DEPAD web sitesi, aktif olarak güncellenerek paydaşlarla etkin iletişim
sağlanmaya ve tanınırlığın arttırılması amaçlanmıştır. Pandemi nedeni ile
aksayan akreditasyon sürecindeki değişiklikler duyurulmuş, değerlendirici
çağrısı yapılmış, DEPAD ın görünürlüğü de arttırılmaya çalışılmıştır.

Gelişen şartlara göre, değişen Yüksek öğretim politikası takip edilmiş;
17.06.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantı sonuçları ve
YÖKAK’ın yayımladığı Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim ve Kalite Güvencesi
Sistemi başlıklı döküman incelenip değerlendirilerek, diş hekimliğinde
mezuniyet öncesi uzaktan eğitim ile ilgili standartlarını genişletme, geliştirme
çalışmaları başlatılmıştır.
UDEPAK ve TK’unda, kurumlarında yöneticiliğe atanan üyelerin yerine,
güvenirlilik politikasına sadık kalarak ilgili yönergeye uygun yeni üyelerin
seçilmesi sağlanmıştır.
Denetleme Kurulu nun hazırlamış olduğu rapor incelenerek değerlendirilmiştir.
İktisadi işletmeye ait 2020 yılı gelir gider tablosuna ait veriler toplanmıştır.
(Kanıt 7)
DEPAD tüm kurul ve komisyonları ile çalışmalarına ara vermeden, sürekli iç
kontrol ile düzenlemeler yapmaya ve gelişmeye önem vermektedir.
DEPAD, Akreditasyon değerlendirme süreçlerini tamamlayarak PUKO
döngüsünden elde ettiği verilerle birlikte iç değerlendirmelerini yaparak,
kendisini geliştirip deneyimlerini arttırmaya devam ederek aynı paralelde
Türkiye’de yetkin, güncel, kendisini sürekli geliştiren ulusal/uluslararası
standartlara uygun diş hekimlerinin yetişmesine katkı sağlayacaktır.
Kanıt 7

Kanıtlar
2020 YILI GELİR GİDER TABLOSU.pdf
AKREDİTASYON SÜREÇ TABLOSU (1).docx
DegerlendiriciCagrisi (1).png
Demografik Yapı_SBGK.xlsx
DemografikYapı_EK (1).xlsx

DemografikYapı_TK (1).xlsx
DemografikYapı_UDEPAK (2).xlsx
DEPAD 2019 DENETLEME RAPORU (2).docx
FaaliyetRaporu_EK2020 revizyon.docx
FaaliyetRaporu_SBGK2020.docx
FaaliyetRaporu_TK2020.docx
FaaliyetRaporu_UDEPAK2020.docx
YOKAK FAALİYET RAPORU_2020 (2).docx
YOKAK FAALİYET RAPORU_2020.pdf

