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Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK), Eczacılık Fakültesi lisans eğitim
programları sonuç değerlendirme raporlarının güvenilirliğini sağlamak üzere “Tutarlılık
Komitesi” oluşturur.
Tutarlılık Komitesi’nin oluşumu, görev süresi ve görevleri aşağıda tanımlanmıştır:
Tutarlılık Komitesi’nin oluşumu ve görev süreleri
a) Tutarlılık Komitesi üyeleri ECZAK tarafından belirlenir ve ECZAKDER YK
bilgilendirilir.
b) Tutarlılık Komitesi iki (2) ECZAK üyesi ve bir (1) en az iki (2) kez fakülte ziyaretine
katılmış üye olmak üzere toplam üç (3) kişiden oluşur.
c) Komite başkanı ECZAK tarafından görevlendirilir.
d) Komite üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır.
e) Üyeler devam eden dönemde bir (1) kez daha seçilebilir. Süresi dolmadan ayrılan
üyenin yerine aynı şekilde yeni üye seçilir.
Tutarlılık Komitesi’nin görevleri
a) Programların akreditasyon değerlendirmesi sonucunda, fakülteye yapılacak bildirimlerin
hem değerlendirmeler hem de şekilsel olarak birbirleriyle tutarlı olmaları ve her türlü yazım
yanlışlarından arındırılmış olmaları gerekmektedir. Tutarlılık Komitesi, Değerlendirme ve
İzleme Ziyareti Ekibi (DİZE)/Ara Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi (ADİZE) başkan
raporlarının ECZAK tarafından görüşülmesinden önce, değerlendirme tutarlılığının üç
düzeyde sağlanmış olmasından sorumludur.
b) Ekip içi tutarlılık: Fakültenin lisans eğitim programını değerlendiren ekipte, programın
belirli bir standarttaki benzer yetersizliklerinin değerlendirmesi tutarlı olmalıdır. Bu
düzeydeki tutarlılığın sağlanmasından ekip üyelerinin hepsi sorumludur, ancak birincil
sorumluluk ekip başkanına aittir. Ekip içi tutarlılığın, kurum ziyaretinin son gününde
yapılacak çıkış bildiriminden önce sağlanmış olması gerekir. Daha sonra tamamlanan sonuç
raporları Tutarlılık Komitesi tarafından şekilsel, yazım hataları ve üslup açısından gözden
geçirilir ve gerekli düzeltmeler yapılır.
c) Ekipler arası tutarlılık: Bir değerlendirme döneminde farklı fakültelerde yapılan lisans
eğitim programı değerlendirmelerinde, belirli bir standarttaki benzer yetersizliklerinin
değerlendirmesi tutarlı olmalıdır. Bu düzeydeki tutarlılığın sağlanmasında birincil
sorumluluk, ekip başkanlarına aittir. Daha sonra Tutarlılık Komitesi ekipler arası tutarlılık
kontrollerini yapar. Olası tutarsızlıklar ilgili DİZE/ADİZE başkanları ve gerekiyorsa onların
aracılığıyla DİZE/ADİZE üyeleri devreye alınarak giderilir.
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d) Yıllar arası tutarlılık: Bir standarttaki benzer yetersizliklerin değerlendirmesi, yıllar
içinde de tutarlı olmalıdır. Bu düzeydeki tutarlılığın sağlanmasında birincil sorumluluk, her
yıl kurulmakta olan değerlendirme ekiplerinin başkanlarına aittir. Daha sonra Tutarlılık
Komitesi yıllar arasındaki tutarlılık kontrollerini de yapar.
e) Tutarlılık Komitesi, DİZE/ADİZE başkan raporları ile birlikte kontroller sonrasında
hazırladığı raporu ECZAK’a iletir.
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