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Genel Tıp Dergisi

Nasıl bir tıp fakültesi istiyoruz? Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu ve vizyonu ne olmalıdır?
Öğretim üyelerine yönelik anket sonuçları
Ayşegül Bayır ve Akreditasyon Özdeğerlendirme Kurulu 2. Çalışma Grubu Üyeleri*
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya
Amaç: Akreditasyon sürecindeki fakültemizde öğretim üyelerinin misyon ve vizyon önerilerini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem:
Üç sorudan oluşan anket formları fakültede görevli tüm öğretim üyelerine verildi. Öğretim üyelerinden misyon ve vizyon önerilerini
tek cümle ile, mezun ettiğimiz doktorda olması gerekli özelliği ise tek kelime ile ifade etmeleri istendi. Toplanan anket formlarındaki
öneriler gruplandırılarak değerlendirildi. Bulgular: Misyon önerisi ile ilgili genel ortak görüş eğitim-öğretim ve araştırmanın uluslararası standartlarda olması gerekliliği idi. Vizyon ile ilgili öneriler genellikle kaliteli eğitim-öğretim verilmesi üzerinde yoğunlaşmıştı.
Mezun doktorlarımızda olması gereken özellikler ise etik ve vicdanlı olduğu kadar bilimsel, donanımlı ve yetenekli olması gerekliliği
idi. Sonuç: Bu anket sonuçları fakültemizin misyon ve vizyonunu belirlemek adına oldukça faydalı olmuştur.
Anahtar kelimeler: Akreditasyon, misyon, vizyon, tıp fakültesi

Giriş

açıklayınız.

Tıp fakültelerinin akreditasyon süreçleri tıp fakültelerinin
eğitim, araştırma ve hizmet alanında kendilerini geliştirmesinde önemli rol oynamaktadır. Selçuk Tıp Fakültesi
olarak, misyon ve vizyon geliştirmede paydaş katılımını
sağlamak üzere çeşitli anketler hazırlandı. Akreditasyon
Komisyonu 2. Grubu olarak bu anketi yapmaktaki amacımız akreditasyon sürecindeki fakültemizin misyonunu
belirlemede, fakültemize mensup tüm öğretim üyelerinin
ortak paydaş olarak görüş ve önerilerini almaktı.

3. Mezun doktorlarımızda hangi özellik olmalı? Tek kelime ile belirtiniz.

Bu amaçla öğretim üyelerine yöneltilmek üzere üç soru
hazırlandı. Sorular kavram karışıklığına yol açmamak
üzere ve daha kolay değerlendirebilmek adına kısa ve net
cevaplı olacak şekilde düzenlendi.

Anket formları tüm öğretim üyelerine Anabilim Dalları aracılığı ile ulaştırıldı. Anket formları Anabilim Dalı
sekreterliklerinden dekanlık aracılığı ile Akreditasyon 2.
Grubu’na ulaştırıldı.
Anket sonuçları oldukça dikkat çekici idi. Fakültemize
mensup öğretim üyesi sayısı 141 olduğu halde, ankete katılım oranı %55 (77 öğretim üyesi) idi. Misyon ve vizyon
önerileri ile ilgili veriler 3 ana grupta toplandı.
1. Eğitim-öğretim
2. Araştırma

Ankette öğretim üyelerine aşağıdaki sorular yöneltildi:
1. Sizce fakültemizin misyonu ne olmalı? Tek cümle ile
açıklayınız.
2. Sizce fakültemizin vizyonu ne olmalı? Tek cümle ile

3. Hizmet sunumu
Misyon ile ilgili öneriler değerlendirildiğinde eğitim-öğretim ve araştırmanın ulusal ve uluslararası standartlarda
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olması gerekliliği konusunda genel bir birliktelik vardı.
Bu arada hizmet konusundaki misyon önerilerinin eğitim-öğretim ve araştırma konularında yapılan misyon
önerilerinin oldukça gerisinde kaldığı görüldü. Ankete
katılan öğretim üyelerinin yaklaşık %15’inin hizmetle ilgili misyon önerileri oldu.
Anket verilerine bakıldığında öğretim üyelerinin büyük
çoğunluğunun fakültemiz için eğitim-öğretim ve hizmet
sunumu ile ilgili vizyon önerileri olduğu görüldü. Eğitim-öğretim ile ilgili vizyon önerileri ilk sırada yer alırken,
araştırma ile ilgili vizyon önerileri ankete katılan öğretim
üyelerinin yaklaşık %10’u tarafından verildi. Bu arada
anket sonuçlarına göre ankete katılan öğretim üyelerinin
küçük bir kısmı (3 kişi) sadece kaliteli veya iyi hizmet sunumu ile ilgili vizyon önerisinde bulundular.

Misyon ne olmalı?
Eğitim-Öğretim
Uluslar arası platformda eğitimde nitelikli üniversiteler
arasına girmek. Tıp eğitiminde ulusal düzeyde başarılı olmak. Dünyada tıp eğitiminde önde giden tıp fakülteleri
arasına girmek.Yenilikçi eğitim veren bir fakülte olmak,
eğitimde lider bir tıp fakültesi olmak, kaliteli tıp eğitimi
vermek. Donanımlı, çağdaş hekim yetiştirmek Öğrenci ve
öğretim üyeleri mutlu bir fakülte olmak. Öğrenci tercihlerinde üst sıralarda olmak. Araştırmacı, sorgulayıcı, özgüveni tam, iyi iletişim becerilerine sahip hekimler yetiştirmek. Yetiştirdiği hekimlerle dünyada adından söz ettiren
bir fakülte olmak.
Araştırma
Araştırmaları ile uluslararası nitelikli üniversiteler arasına girmek. Araştırmaları ile saygın ve başarılı bir kurum
olmak. Uluslararası saygınlığa sahip, donanımlı bir bilim
merkezi olmak. Yeniliklere açık, araştırmacı bir kurum olmak. Araştırmada ulusal ve uluslar arası platformda lider
olmak. Kaliteli araştırmalar yapmak.
Hizmet
Ulusal düzeyde başarılı sağlık hizmeti sunmak, uluslararası düzeyde hizmet sunmak, modern hizmet sunmak,
etik değerlere saygılı bir şekilde hizmet sunmak, güven veren hizmet sunumu yapmak, hasta memnuniyeti yüksek
hizmet sunmak, hizmet bakımından referans gösterilen
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akademik sağlık kurumlarından biri olmak.
‘Mezun ettiğimiz hekimlerde hangi özellik olmalı’ sorusuna verilen cevaplar arasında en fazla üzerinde durulan
özellikler yeterli, becerikli, donanımlı, etik ve ahlaklı kavramlarıydı.

Vizyon ne olmalı?
Eğitim-Öğretim
Yeterli bilgi ve beceriye sahip hekimler yetiştirmek, insani ve ahlaki değerlere sahip hekimler yetiştirmek, toplumumuza ve dünyaya faydalı hekimler yetiştirmek, bilimsel düşünen hekimler mezun etmek, duyarlı hekimler
yetiştirmek, etik değerlere saygılı hekimler yetiştirmek,
sorumluluğunun bilincinde hekimler yetiştirmek, işbirlikçi hekimler yetiştirmek, modern hekimler yetiştirmek,
önder hekimler yetiştirmek, olgun hekimler yetiştirmek,
akıllı hekimler yetiştirmek, iyi iletişim kurabilen hekimler
yetiştirmek
Araştırma
Modern bilimsel ışık altında araştırma yapmak, kaliteli
araştırmalar yapmak, uluslararası düzeyde araştırmalar
yapmak, en yüksek bilimsel düzeyde araştırmalar yapmak,
bilime katkı sağlayan araştırmalar yapmak. Araştırmada
önder olmak.
Hizmet
Hizmette önder olmak, bilimsel hizmet sunmak, kaliteli
hizmet vermek, güncel hizmet sunmak, gelişmelere uygun
sağlık hizmeti sunmak, en üst düzeyde hizmet sunmak,
çağdaş sağlık hizmeti sunmak, koruyucu hekimlik hizmeti vermek, hasta memnuniyeti yüksek sağlık hizmeti
sunmak.

Hekimlerde olması gereken özellikler
Bilimsel, etik, bilgili, ahlaklı, vicdanlı, idealist, zeki, donanımlı, yenilikçi, duyarlı, ehil, sorumlu, hümanist, kaliteli,
erdemli, kendine güvenen, üretken, becerikli, yeterli ve
meraklı olarak ifade edildi.
Tüm öğretim üyelerinin katılımı olmamakla birlikte, %55
katılım ile elde edilen bu veriler, fakültemizin akreditasyon süreci içinde oluşturulacak misyon ve vizyon tanımlamaları için oldukça değerlidir.
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