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Akreditasyon Komisyonu 2019 Yılı Raporu 

Akreditasyon Komisyonu 2019 Faaliyetleri;

 Akreditasyon Komisyonu ilk toplantısında Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme 

ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) standartları doğrultusunda düzenlenen Akdeniz 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi program amaç, hedef ve çıktıları değerlendirilmiş ve 

program amaç, hedef ve çıktılarının tüm fakülteye duyurulmuştur. 

 2019 Öz Değerlendirme Raporu kapsamında yer alan tüm hemşirelik lisans eğitim 

programı standartlarının 27 Mayıs 2019 tarihine kadar tamamlanarak, her standart 

maddesindeki iyileştirmeye yönelik önerilerin, sürekli iyileştirme standardı ile ilgili 

anabilim dalına e-postayla gönderilmiştir. 

 2019 Öz Değerlendirme Raporu kapsamında hemşirelik lisans eğitim programı 

standartlarıyla ilgili her standart maddesindeki iyileştirmeler planlanmıştır. 

 Haziran 2019 tarihinde tüm standartların son hali verilmiş üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

 Fakülte Öz Değerlendirme Raporu şekil, imla, tablolar, başlıklar, içindekiler ve tablolar 

dizini ile uyum, içindekiler ve tablolar dizini sayfa kontrolleri, yuvarlak madde işareti 

kullanımı vb düzenlenerek son şekli verilmiştir.

 Temmuz 2019’da akreditasyon için HEPDAK’a Fakülte Öz Değerlendirme Raporu 

gönderilmiştir.

 Aralık 2019’da HEPDAK ziyateri gerçekleştirilmiştir. 

Akreditasyon Komisyonu 2020 Faaliyetleri;

 Ocak 2020’de HEPDAK değerlendirmesine yönelik 30 gün yanıtı oluşturulmuş ve 

gönderilmiştir.

 Mayıs 2020’de kesin karar HEPDAK’tan gelmiş olup, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik 

Faültesi 30 Eylül 2021 tarihine kadar "Ara Ziyaret" kararı ile iki yıl süreli olarak akredite 

edilmiştir.

 Haziran  2020 HEPDAK uzaktan eğitim standartları yayınlanmış ve komisyon uzaktan 

eğitim standartları doğrultusunda çalışmalarını güncellemiş ve çalışmalarına devam 

etmektedir. 
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