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Değerli Arkadaşlarım, 

Kıymetli Konuklar, 

Sevgili Öğrenciler, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalımızın, Avrupa Pediatri Akademisi’nden Pediatri 

Uzmanlık Eğitiminin akredite edilmesi nedeniyle düzenlediğimiz toplantıya hoş geldiniz. 

Öncelikle bu akreditasyon sürecinde büyük gayret gösteren başta Anabilim Dalı Başkanı Prof. 

Dr. Nejat Narlı Hocamız olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize çok teşekkür ediyorum. 

Bugün Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü olarak bu Anabilim Dalımızın verdiği uzmanlık 

eğitiminin Avrupa Pediatri Akademisi tarafından akredite edilmesinin büyük gururunu burada hep 

birlikte yaşıyoruz. 

Bu uzmanlık eğitiminin akreditasyonu sürecinde, Anabilim Dalındaki tüm hocalarımızın ve 

asistanlarımızın bir yılı aşkın bir süredir ne kadar yoğun bir şekilde bu akreditasyon prosedürlerini 

yerine getirmeye çalıştıklarını ve akreditasyon kurulunun ne kadar özverili çalışmaları ile bu başarının 

yakalandığını çok iyi biliyoruz. 

Bilindiği gibi, akreditasyon başvurumuz üzerine gelen Avrupa Pediatri Akademisi Başkanının 

Başkanlığındaki delegasyon, 24-25 Ekim 2019 tarihlerinde Anabilim Dalında incelemelerde bulunmuş, 

asistanlar, personel ve öğretim üyeleriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda uzmanlık eğitiminin 

Avrupa düzeyinde olduğunu onamışlar ve akredite etmişlerdir. 

Eğitimin kalitesinde ve ölçümünde somut bir kriter olan akreditasyon çok önemlidir.  

Akreditasyon, bir kurumun güvenirliğini ve tanınmasını sağlayan bir kalite sistemidir.  

Dolayısıyla o programın belirli standartlara sahip olduğunu belgeleyen önemli bir sertifika 

sürecidir. 

Rektörlük olarak bizim de amacımız, Üniversitemizdeki tüm fakülteler ve tüm programlar için 

başlatmış olduğumuz akreditasyon süreçlerinin tamamlanarak tüm birimlerimizin akredite 

edilmesidir.  

Yine bilindiği gibi, Üniversitelerin görevi çağdaş bir eğitim-öğretim gerçekleştirmek, bilimsel 

araştırmalar yapmak ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan gücü yetiştirmektir. 



Bu kapsamda, Üniversitemiz genelinde yürütmekte olduğumuz eğitim-öğretim akreditasyon 

süreçlerine kısaca bakacak olursak,  

2019 yılında 5 lisans programımız daha Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun yetkilendirdiği 

akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiştir. (FEF Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türk Dili 

ve Edebiyatı).  

İletişim Fakültesi ile Gıda Mühendisliği Bölümü akreditasyon süreci ise halen devam etmektedir.  

Yine sizlerin çok iyi bildiği gibi, Tıp Fakültemizin TEPDAD’dan akredite lisans eğitimi yanında 

Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Eğitim Programlarından da 7’si yurt içi, 4’ü ise yurt dışından 

akreditasyonunu tamamlamıştır.  

Dolayısıyla, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi, Üroloji, Göz, Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, 

Kulak-Burun-Boğaz, Kalp ve Damar Cerrahisi ile Tıbbi Patoloji uzmanlık eğitim programları ulusal, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Üroloji uzmanlık eğitim programları ile 

Kadın Doğum Jineko-Onkoloji yan dal uzmanlık eğitim programları uluslararası kuruluşlardan akredite 

edilmiştir.  

Böylece, akredite edilmiş Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık eğitim program sayımız 11’e 

çıkmıştır.  

Yine, Hastanemizde Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında 

gerçekleştirilen denetim ve değerlendirmeden başarıyla çıkılmış ve Sağlık Turizmi yapma yetkisi 

alınmıştır.  

Ayrıca, Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı JCI’dan 4. kez yeniden akredite, Ziraat Fakültesi Gıda 

Mühendisliği Laboratuvarı ise TÜRKAK’dan ilk kez akredite edilmiştir.  

Değerli Arkadaşlarım, 

Eğitim-öğretim ve araştırmada rekabetin çok yoğun yaşandığı günümüzde Üniversitemizin tüm 

akademik birimlerinin eğitim-öğretim programlarının ve laboratuvarların akreditasyon çalışmalarını 

daha da hızlandırmış durumdayız.  

Bu kapsamda 2020 yılı içinde 19 lisans eğitim programının daha (Mühendislik 13, Ceyhan 

Mühendislik 1, Eğitim 4, İlahiyat 1) akreditasyon başvurusunu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 

Bu konuda Rektörlük olarak her türlü desteği vermekteyiz ve vermeye de devam edeceğiz. 



Son olarak, tüm lisans eğitim programlarımızın ve üniversitemizin iç ve dış paydaşlarca 

değerlendirildiği Paydaş Toplantılarının sonuç raporları, lisans eğitim kurullarımız tarafından 

değerlendirilmiş ve eğitim programlarımız güncellenmiştir.  

Bunun yanında, geçen aylarda YÖK’te gerçekleştirilen “Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin 

Geleceği” konulu çalıştayın sonuç raporu üzerinden tüm eğitim programlarımız kurduğumuz bir 

komisyon tarafından tekrar gözden geçirilmekte olup bu çalışma sonunda olası yeni program açılması 

önerileri değerlendirmeye alınacaktır. 

Bahsettiğim tüm bu süreçlere katkı veren tüm arkadaşlarıma, personelimize huzurlarınızda 

tekrar çok teşekkür ediyorum. 

Değerli Arkadaşlarım, Kıymetli Konuklar, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının akredite edilmesinin sevincini sizlerle tekrar 

paylaşıyor, hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, üniversitemizin kalite ve standartlarının arttırılmasına katkı 

sağlayan Avrupa Pediatri Akademisi Değerlendirme Takımına, Tıp Fakültesi Dekanlığımıza, 

Başhekimliğimize, Anabilim Dalı ve Bilim Dalı Başkanlarımıza ve emeği geçen tüm akademik ve idari 

personelimize teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 

 


