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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI 

 

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde sürekli iyileştirme 

çalışmalarında Kalite Güvence Sistemi (KGS)’nden yararlanılmaktadır. Üniversitemiz kurulduğu 

tarihten itibaren kalite yönetim anlayışı ile hizmet vermektedir. Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı 

olarak çalışan Toplam Kalite Yönetimi Merkezi 1995 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmeye 

devam etmektedir. Üniversitemiz eğitimde kalite çalışmalarına ise Aralık 1997 tarihinde başlamış; 

1998 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TS-EN ISO 9001 Kalite Sistemi 

belgesini almış; 2017 yılında TS-EN-ISO-9001 Kalite Sistem Belgesi:2015 Versiyonuna geçilmiştir. 

Sağlık ve eğitim faaliyetlerinde ISO Kalite Belgesi alan ilk Vakıf Üniversitesi olan Üniversitemiz, aynı 

zamanda New York 2013 Uluslararası Kalite Zirvesinde Altın Kalite, Paris 2015 Uluslararası Kalite 

Zirvesi Platin Kalite Ödülü, 2016 Frankfurt Avrupa Toplantısında Kalite ve Teknoloji ödüllerini 

almıştır. 

 

İç kalite güvencesi mekanizmaları üst yönetim, kalite komisyonu, akademik birimler ve kalite 

yönetim temsilciliği tarafından Stratejik Plan, Kalite El Kitabı, Faaliyet Raporu ve paydaş anketleri 

kapsamında planlanan kalite güvence sistemine yönelik faaliyetler, kalite güvence yönergesi 

çerçevesinde tüm birimlerde uygulanmakta, bu faaliyetler STRASİS (stratejik plan eylemlerinin web 

tabanlı izlenebilmesi için kullanılan modül), Farsis ve Birim Öz-Değerlendirme Raporları ile kontrol 

edilerek ve ilgili süreçlere yönelik önlemler alınarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

Kurumdaki değerlendirme ve sürekli iyileştirme çalışmaları; lisans eğitim programını geliştirmek, 

programın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, programın aksayan yönlerini belirleyerek çözüm 

yolları üretmek, öğrencilerin/mezunların başarı düzeylerini ve performanslarını izlemek, programın 

amaç ve çıktılarına ulaşma düzeylerini belirleyerek, iç ve dış paydaşlara duyurmak ve geri 

bildirimlerini almak amacıyla yürütülmektedir. 

KGS kapsamında üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda yıllık olarak hedefler belirlenmekte, 

Hedef Takip Planı (HTP) yapılmakta; izlemleri Hedef İzleme ve Takip Formu aracılığı ve risk 

yönetimi ile yapılmaktadır. Eğitim programımızda gereksinimler ve işleyiş doğrultusunda Önleyici 

Faaliyetler (ÖF) ve Düzeltici Faaliyetler (DF) planlanmakta ve yıllık performans raporu 

hazırlanmaktadır. KGS içerisinde sürekli iyileştirme alanları; Düzenleyici Önleyici Faaliyet (DÖF) ve  
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ÖF ile izlenmektedir. Başarım göstergeleri HTP’ de ile belirtilmektedir. Elde edilen sonuçlar, program 

geliştirme ve sürekli iyileştirme çalışmalarında kullanılmaktadır. 

 

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik lisans eğitim programı akreditasyon 

süreci 05 Mart 2018 tarihinde başlamıştır. Akreditasyon çalışmaları kapsamında Hemşirelik Eğitim 

Programları Değerlendirme ve akreditasyon Derneği HEPDAK’ ın belirlemiş olduğu 8 standarttan 

sürekli iyileştirme standardı dışındaki 7 standarda yönelik yapılan sürekli iyileştirme çalışmaları ele 

alınmıştır. Bölümümüz tarafından gerçekleştirilen sürekli iyileştirmeye yönelik faaliyetler 

akreditasyon çalışmaları kapsamında HEPDAK tarafından önerilen Kalite Uygulamalarında Planla-

Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) Yönetim Döngüsü’ nde gösterilmiştir. Sürekli iyileştirme 

çalışmalarına yönelik PUKÖ tablosu ve yıllara göre yapılan iyileştirmeler Tablo 1 ve Tablo2’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 1. Standartlara Yönelik Sürekli İyileştirme Çalışmaları ve Sonuçları 

İyileştirme Alanı 
Tarih 

İyileştirme Konusu 
 

 
PUKÖ 

 

P: Planlama  
(Ne Yapılacak) 

U: Uygulama (Ne Yapıldı) 
Ekim 2019-Mayıs 2020 

K: Kontrol et Ö: Önlem Al  

1.PROGRAM 
AMAÇLARI 
 
1.1. Mezun ve dış 
paydaş görüşleri  
 “Ekiple iş birliği 
içerisinde, etik 
ilkelere bağlı kalarak, 
bütüncül yaklaşımla 
birey-aile-toplumun 
sağlık 
gereksinimlerini 
değerlendirerek 
bakımını 
gerçekleştirir” 
amacımızın başarım 
göstergelerinden biri 
olan mezunların 
performans 
göstergelerinde 
eleştirel düşünme 
becerilerinin 
hedeflenen değerin 
altında olması  

-Öğrencilerin eleştirel 
düşünme becerilerinin 
geliştirilmesi 

-Eleştirel düşünme ile ilgili 
derslere etkinlikler 
eklenecek. 
-Öğrencilere eleştirel 
düşünme ile ilgili konferans 
düzenlenecek. 
-Eleştirel düşünme 
becerilerinin izlenmesi 
amacıyla öğrencilere anket 
yapılacak. 
 
 
Sorumlu Kişi: 
Bölüm Başkanlığı 
Uygulama sorumlusu:  
Tüm öğretim elemanları 
Kontrol ve önlem alma  
Sorumlusu: 
Ders Koordinatörleri 
Tüm öğretim elemanları 

-Eleştirel düşünme ile ilgili derslere 
(HSH332, PSK100, HSH236, 
HSH301, HSH424, HSH423, 
HSH319, HSH320) vaka 
çalışması, reflekşın uygulamaları, 
senaryo çalışmaları, kısa film,  
örnek olay analizleri, simule hasta 
vaka tartışması vb. etkinlikler 
eklendi.  
 
-10 Mart 2020 tarihinde Psikoloji 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğan 
Kökdemir tarafından “Eleştirel 
Düşünme Konferansı” 
gerçekleşmiştir. 
 
-“Marmara Eleştirel Düşünme 
Eğilimleri Ölçeği” öğrencilere 
uygulanmaya başlandı. 
 
 
 

-“Marmara Eleştirel 
Düşünme Eğilimleri Ölçeği” 
tüm sınıflara uygulanmaya 
başlanmıştır. 
 
-Derslerin işlenişi ile ilgili 
öğrenci geri bildirimleri 
 
-Öğrencilerin ders başarı 
durumları 
 
-Mezunların performans 
değerlendirmeleri 
 
-Kurum yöneticilerinin 
mezunlar için verdikleri geri 
bildirimler 
 

Eleştirel düşünme 
ile ilgili öğrencilerin 
eleştirel düşünme 
becerileri izlenmeye 
devam edilecektir. 
 
 

https://toad.halileksi.net/olcek/marmara-elestirel-dusunme-egilimleri-olcegi-0
https://toad.halileksi.net/olcek/marmara-elestirel-dusunme-egilimleri-olcegi-0
https://toad.halileksi.net/olcek/marmara-elestirel-dusunme-egilimleri-olcegi-0
https://toad.halileksi.net/olcek/marmara-elestirel-dusunme-egilimleri-olcegi-0
https://toad.halileksi.net/olcek/marmara-elestirel-dusunme-egilimleri-olcegi-0
https://toad.halileksi.net/olcek/marmara-elestirel-dusunme-egilimleri-olcegi-0
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1.PROGRAM 
AMAÇLARI 
 
1.1. Mezun ve dış 
paydaş görüşleri  
Ekiple iş birliği 
içerisinde, etik 
ilkelere bağlı kalarak, 
bütüncül yaklaşımla 
birey-aile-toplumun 
sağlık 
gereksinimlerini 
değerlendirerek 
bakımını 
gerçekleştirir” 
amacımızın başarım 
göstergelerinden biri 
olan mezunların 
performans 
göstergelerinde ilaç 
yan etkilerini 
yönetebilme 
becerisinin 
hedeflenen değerin 
altında olması 
 

-İlaç yan etkilerini 
yönetebilme (izlem ve 
bilgi verme)  
 

-Kurul derslerinde ilaç yan 
etkileri ve yönetimiyle ilgili 
konular öncelikli konulara 
eklenecek. 
 
-Öğrencilerle derslerde ve 
kliniklerde yapılan vaka 
tartışmalarında ilaç 
uygulamalarına ilişkin 
tartışmalar detaylı yapılacak. 
 
-Sınavlarda ilaç 
uygulamalarına ilişkin sorular 
arttırılacak. 
 
 
Sorumlu Kişi: 
Bölüm Başkanlığı 
Uygulama sorumlusu:  
Tüm öğretim elemanları 
Kontrol ve önlem alma  
Sorumlusu: 
Ders Koordinatörleri 
Tüm öğretim elemanları 

-Kurul derslerine ilaç yan etkileri ve 
yönetimiyle ilgili konular öncelikli 
konulara eklendi. 
 
 
-Laboratuvarda, klinikte ve derslerde 
yapılan vaka tartışmalarında ilaç 
uygulamaları detaylı tartışıldı. 
 
 
-Sınavlarda ilaç uygulamalarına ilişkin 
soruların sayısı arttırıldı. 
 

-Öğrenci, mezun ve işveren 
geribildirimleri 
 
-Mezunların performans 
ölçüm sonuçları 
 
 
-Sınavlarda ilaç 
uygulamaları ile ilgili 
sorulan soruların 
cevaplanma oranları 
 
 
-Bakım planlarının 
değerlendirilmesi  

-Kurul derslerine 
ilaç yan etkileri ve 
yönetimiyle ilgili 
bütün konulara 
eklenecek ve izlemi 
yapılacaktır. 
 
-Öğrenci, mezun ve 
işveren 
geribildirimleri 
izlenecek. 
 
-Mezunların 
performans ölçüm 
sonuçları takip 
edilecek. 
 
 
-Sınavlarda ilaç 
uygulamaları ile 
ilgili sorulan 
soruların 
cevaplanma 
oranları 
değerlendirilecek. 
 
 
-Bakım planları 
değerlendirilmeye 
devam edilecek.  
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1.PROGRAM 
AMAÇLARI 
 
1.3.”Program 
amaçlarının 
ölçülmesi-
değerlendirilmesi 
durumu” kapsamında 
başarım 
göstergelerinin 
izlenmesi için 
mezunlara ulaşmada 
güçlük yaşanması 
 

-Mezun bilgi ağının 
yeniden 
düzenlenmesi  
 

-Yeni mezun olanlarla iletişim 
halinde olabilmek ve doğru veri 
elde edebilmek için 
mezuniyetin hemen sonrası 
uygulanabilecek bir form 
geliştirilecek. 
  
 
Sorumlu Kişi: 
Bölüm Başkanlığı 
Uygulama sorumlusu:  
Mezun İzlem 
Koordinatörlüğü 
Kontrol ve önlem alma  
Sorumlusu: 
Mezun İzlem 
Koordinatörlüğü 
Bölüm Başkanlığı 

-Yeni form geliştirildi. 
 
 

-Sisteme giren öğrenci 
oranları  
 
-Raporların izlenmesi  
 

Mezunların 
izlenmesine devam 
edilecek. 

2.PROGRAM 
ÇIKTILARI 
 
2.2 “Program 
çıktılarını 
değerlendirmek 
üzere bir ölçme-
değerlendirme 
sistemi oluşturulması 
ve işletiliyor olması” 
kapsamında program 
çıktılarını 
değerlendirmek için 
“Ölçme-
Değerlendirme 
Koordinatörlüğü” 
ihtiyacı olması 

-Ölçme ve 
değerlendirme 
koordinatörlüğü 
kurulması 
 
 
 
 

-Ölçme ve değerlendirme 
koordinatörlüğü kurulacak. 
 
 
Sorumlu Kişi: 
Bölüm Başkanlığı 
Uygulama sorumlusu:  
Ölçme ve Değerlendirme 
Koordinatörlüğü 
Kontrol ve önlem alma  
Sorumlusu: Ölçme ve 
Değerlendirme 
koordinatörlüğü 

-Ölçme ve değerlendirme 
koordinatörlüğü kuruldu. 
 
-Ölçme ve değerlendirme 
koordinatörlüğünün çalışma usul ve 
esasları belirlendi. 
 
-Ölçme ve değerlendirme 
koordinatörlüğü yılda iki kez toplantı 
gerçekleştirdi. 

-Ölçme ve Değerlendirme 
Koordinatörlüğü toplantı 
raporları 
 
 
 
 
 
 

-Ölçme 
değerlendirme 
koordinatörlüğü 
çalışmalarına 
devam edecek. 
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2.PROGRAM 
ÇIKTILARI 
 
2.2 “Program 
çıktılarını 
değerlendirmek 
üzere bir ölçme-
değerlendirme 
sistemi oluşturulması 
ve işletiliyor olması” 
kapsamında program 
çıktılarının ölçme ve 
değerlendirme 
sisteminin kurulması 
ihtiyacı 

-Program çıktılarının 
ölçme ve 
değerlendirme 
sisteminin kurulması  
 
 
 

-Program çıktılarının 
karşılanma düzeylerini 
belirlemek için ölçme 
değerlendirme sistemi 
kurulacak. 
 
- Program çıktılarının 
karşılanma düzeylerinin 
sonuçları analiz edilip 
raporlanacak. 
 
 
Sorumlu Kişi: 
Bölüm Başkanlığı 
Uygulama sorumlusu:  
Tüm öğretim elemanları 
Kontrol ve önlem alma  
Sorumlusu: Ölçme ve 
Değerlendirme 
koordinatörlüğü  

-Ders değerlendirme yöntemlerinin 
program çıktılarını karşılama 
düzeylerini belirlemek için 
mühendislik fakültesinin geliştirdiği 
analiz programı kullanılmaya başlandı 
(2019, Bahar). 
 
-Sistem üzerinde program çıktıları 
analiz edilip raporlandı. 
   
 

-Öğretim elemanlarından 
ve ders koordinatörlerinden 
tüm derslerin program 
çıktılarının 
değerlendirmelerine ilişkin 
analiz raporları  

-Öğretim elemanları 
ve ders 
koordinatörleri tüm 
derslerin program 
çıktılarının 
değerlendirmeye 
yönelik analizlere 
devam edecek. 
 

3.EĞİTİM 
PROGRAMI 
 
3.8. “Eğitim 
programının 
içeriğinde toplumun 
öncelikli sağlık 
sorunlarına ve 
gereksinimlerine 
öncelik verilmesi” 
nedeniyle yeni bir 
durum olarak 
karşımıza çıkan 
pandemi süreci ve 
yönetimi ile ilgili 
konuların ders 
programında 
bulunmaması 

-Ders müfredatında 
pandemi ve yönetimi 
ile ilgili konuların yer 
alması 
 
 

-Mesleki derslere pandemi ve 
yönetimi ile ilgili konular 
eklenecek  
-Kişisel koruyucu ekipman 
kullanımına yönelik eğitim 
verilecek 
-Hemşirelik alanları ile ilgili 
öğrencilerin güncel bilgi ve 
araştırmalara ulaşmaları 
amacıyla makale analiz etme 
ödevleri verilecek 
-Hemşirelikte Bilgiye Ulaşma 
ve Proje Dersi kapsamında 
Covid-19 pandemisi ait 
konulara yer verilecek 
 
 
Sorumlu Kişi: 

-Mesleki derslerin içeriklerine 
pandemi ve yönetimi ile ilgili konular 
eklendi. 
 
-Başkent Üniversitesi Ankara 
Hastanesi Enfeksiyon Kontrol 
Hemşireliği tarafından öğrencilere 
kişisel koruyucu ekipman kullanımına 
yönelik eğitim verildi. 
 
-Mesleki derslerde öğrencilere Türkçe 
ve İngilizce makale analiz etme 
ödevleri verildi. 
 
-Hemşirelikte Bilgiye Ulaşma ve Proje 
Dersi kapsamında Covid-19 
pandemisine ait konulara yer verildi. 
 

-Ders izlenceleri 
-Mesleki derslerde 
sorulan sınav soruları ve 
sonuçları 
-Öğrenci raporları 

 

-Covid-19 
pandemisi ile ilgili 
güncel gelişmelerin 
ders içeriklerinde 
yer verilmesine 
devam edilecek.  
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Bölüm başkanlığı 
Uygulama sorumlusu:  
Derslerin sorumlu öğretim 
elemanları ve ders 
koordinatörlükleri 
Kontrol ve önlem alma  
Sorumlusu: 
Derslerin sorumlu öğretim 
elemanları ve ders 
koordinatörlükleri 

4. ÖĞRENCİLER 
 
4.2. “Değişim 
programlarında 
izlenen politikalar 
ayrıntılı olarak 
tanımlanmış ve 
uygulanıyor 
olmalıdır. Kurum 
ve/veya program 
tarafından başka 
kurumlarla yapılacak 
anlaşmalar ve 
kurulacak ortaklıklar 
ile hareketliliği teşvik 
edecek ve 
sağlayacak önlemler 
alınması” 
kapsamında öğrenci 
değişim 
programından 
yararlanılacak 
öğrenci sayısının 
istendik düzeyde 
olmaması 

-Öğrenci değişim 
programından 
yararlanılacak öğrenci 
sayısının arttırılması 
 
  
 

-Staj konsorsiyumunun 
tanıtımını yapılacak. 
 
-Gerekli bilgi ve duyuruları 
öğrencilere ulaştırılacak. 
 
-Değişim programından 
deneyim sahibi olan 
öğrencilerin deneyimlerinin 
paylaşımı sağlanacak. 
 
 
Sorumlu Kişi: 
Erasmus koordinatörlüğü 
Uygulama sorumlusu:  
Ölçme ve Değerlendirme 
Koordinatörlüğü 
Kontrol ve Önlem Alma 
Sorumlusu: Bölüm 
Başkanlığı 

-Staj konsorsiyumunun tanıtımını 
yapıldı. 
 
-Gerekli bilgi ve duyurular 
öğrencilere ulaştırıldı. 
 
-Erasmus deneyimi olan öğrencilerin 
deneyimlerini diğer öğrencilerle 
paylaşması sağlandı. 

-Erasmus + programı ile 
yurt dışına giden öğrenci 
sayılarının izlenmesi 

Erasmus + 
programının 
tanıtılmasına 
devam edilecek. 
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4. ÖĞRENCİLER 
 
4.3. “Öğrenciler için 
akademik ve kariyer 
danışmanlık sistemi 
oluşturulmalı, 
işletilmeli, düzenli 
olarak raporlanmalı 
ve sonuçları 
değerlendirilmesi” 
kapsamında 
akademik 
danışmanlık 
sisteminin uzaktan 
eğime geçilmesi 
sebebiyle yetersiz 
kalması  

-Akademik 
danışmanlık 
sisteminin uzaktan 
eğitimi kapsayacak 
şekilde iyileştirilmesi 

 
 

 

-Akademik danışmanlık 
sisteminin Microsoft teams 
üzerinden yürütüleceği 
bilgisi öğrencilere 
duyurulacak. 
-Akademik danışmanlık 
toplantıları Microsoft teams 
üzerinden yapılacak. 
-Microsoft teams üzerinden 
yapılan Akademik 
danışmanlık toplantıları 
raporlanacak. 
 
 
Sorumlu Kişi: 
Bölüm başkanlığı 
Uygulama sorumlusu:  
Tüm öğretim elemanları 
Kontrol ve Önlem Alma 
Sorumlusu: Bölüm 
Başkanlığı 

-Akademik danışmanlık sisteminin 
Microsoft teams üzerinden 
yürütüleceği bilgisi öğrencilere 
duyuruldu. 
 
-Akademik danışmanlık toplantıları 
Microsoft teams üzerinden yapıldı. 
 
-Microsoft teams üzerinden yapılan 
Akademik danışmanlık toplantıları 
raporlandı. 

-Microsoft teams 
üzerinden yapılan 
akademik danışmanlık 
toplantı duyuruları, 
toplantı kayıtları ve 
raporları 

Akademik 
danışmanlık 
sisteminin Microsoft 
teams üzerinden 
kullanılmaya devam 
edilecek. 

4. ÖĞRENCİLER 
 
4.7. “Öğrencilerin 
bilimsel, sosyal, 
sanatsal, sportif vb. 
faaliyetlere 
katılmaları için her 
türlü destek sürekli ve 
düzenli olarak 
sağlanması” 
kapsamında 
düzenlenen etkinlik 
sayısının az olması 

-Hemşirelik topluluğu 
tarafından hem 
bilimsel hem 
toplumsal 
gereksinimlere uygun 
etkinliklerin 
arttırılması 

-Toplantılar düzenlenecek. 
-Toplantılar duyurulacak. 
-Etkinlik takvimi yapılacak. 
-Etkinlikler yapılacak. 
-Etkinlikler sosyal medya 
hesaplarından 
paylaşılacak. 
-Etkinlik raporları 
düzenlenecek. 
 
 
Sorumlu Kişi: 
Bölüm başkanlığı 
Uygulama sorumlusu:  
Hemşirelik Topluluğu  
Kontrol ve Önlem Alma 
Sorumlusu: 

-Toplantılar düzenlendi. 
-Toplantılar duyuruldu. 
-Etkinlik takvimi yapıldı. 
-Etkinlikler yapıldı. 
-Etkinlikler sosyal medya 
hesaplarından paylaşıldı. 
-Etkinlik raporları düzenlendi. 
 
 

-Etkinlik raporları Hemşirelik 
topluluğu ile yeni 
etkinlik planları 
yapılmaya devam 
edecek. 



     06.07.2021 

9 
 

 

Hemşirelik Topluluğu Öğrenci 
Başkanı 

5. ÖĞRETİM 
ELEMANLARI 
 
5.2 “Göreve yeni 
başlayan üstlenen 
öğretim elemanı için 
uyum programı 
düzenlenmesi” 
kapsamında yeni 
başlayan öğretim 
elemanı uyum 
programının 
geliştirilme ihtiyacının 
olması 
 

-Başkent Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü’ne yeni 
başlayan öğretim 
elemanları için uyum 
programının 
iyileştirilmesi 

-Başkent Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü’ne yeni 
başlayan öğretim 
elemanları için hazırlanmış 
olan uyum programı formu 
detaylandırılacak. 
 
-Uyum programı formu iki 
yıllık süreyi içerecek şekilde 
ele alınacak. 
 
-Uyum programı 
kapsamında yapılanlar 
forma kayıt edilecek. 
 
 
Sorumlu Kişi: 
Bölüm Başkanlığı 
Uygulama sorumlusu:  
Bölüm Başkanlığı 
Kontrol ve önlem alma  
Sorumlusu: 
Bölüm Başkanlığı 

-Tek bölüm altında 15 madde içeren 
uyum programı, üç başlık altında 
detaylandırılmıştır. Bu detaylar 
kapsamında; - İşe yeni başladığında 
(10 madde) - -Başladığı dönem 
sonunda (7 madde) - İlk iki yıl içinde 
(3 madde) uyum sağlamasını 
kolaylaştıracak bilgilendirmeler 
eklendi (01 Mart 2021) 
-Uyum programı formu iki yıllık 
süreyi içerecek şekilde ele alındı. 
 
-Uyum programı kapsamında 
yapılanlar forma kayıt edildi. 
 
 
 

-Göreve yeni başlayan 
öğretim elemanının uyum 
programı ile ilgili geri 
bildirimi 

 

-Uyum programı 
geri bildirimler 
doğrultusunda 
uygulanmaya 
devam edilecek. 

5. ÖĞRETİM 
ELEMANLARI 
 
5.4.”Öğretim elemanı 
performans 
değerlendirme 
sistemi oluşturulmuş 
ve işletiliyor olması” 
kapsamında öğretim 
elemanı başına 
düşen yayın 
sayısının az olması 

-Öğretim elemanı 
başına düşen yayın 
sayısının en az bir 
sene önceki kadar 
yayın sayısı 
eklenmesi 

-Yayın sayısının 
artırılmasına yönelik 
öğretim elemanları ile 
toplantılar yapılacak. 
 
-Öğretim elemanlarının 
yayın sayısını ve kalitesini 
artıracak toplantılara 
katılımı sürdürülecek. 
 
 
Sorumlu Kişi: 

-Yayın sayısının artırılmasına 
yönelik öğretim elemanları ile 
toplantılar yapıldı. 
 
-Tüm öğretim elemanları 
toplantılara katılım sağladı. 

-Farsis Raporları  Yayın sayısının 
artırılmasına 
yönelik öğretim 
elemanlarına 
haftada bir gün izin 
verilme uygulaması 
devam ediyor. 
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Bölüm Başkanlığı 
Uygulama sorumlusu:  
Bölüm Başkanlığı 
Kontrol ve önlem alma  
Sorumlusu: 
Bölüm Başkanlığı 

6. EĞİTİM 
YÖNETİMİ 
 
6.1. “Program 
yönetimi, öğretim 
elemanlarının 
öğretme ve 
öğrencilerin öğrenme 
becerilerini 
geliştirmelerine 
destek olmak üzere 
bir sistem 
oluşturulması” 
kapsamında 
pandemiye bağlı 
uzaktan eğitime 
geçilmesi nedeniyle 
mevcut donanımın 
yetersiz kalması 

-Covid-19 
pandemisine bağlı 
uzaktan eğitime 
geçilmesi nedeniyle 
mevcut donanımın 
arttırılması 

-Bilgisayarı olmayan ya da 
bilgisayarı HEK’e ayrılan 
öğretim elemanlarına yeni 
bilgisayar istemi yapılacak. 
 
-Mevcut bilgisayarların 
RAM bellekleri arttırılacak. 
 
-Bölümde kamerası ve 
mikrofonu olmayan öğretim 
elemanlarına ve dersliklere 
kamera ve mikrofon istemi 
yapılacak. 
 
-Öğretim elemanlarının 
uzaktan eğitim sürecinde 
kullanacakları kamera ve 
mikrofon temin edilecek. 
 
-Temin edilen donanımların 
çalışma durumu kontrol 
edilecek. 
 
 
Sorumlu Kişi: 
Bölüm başkanlığı 
Uygulama sorumlusu:  
Dekanlık  
Kontrol ve Önlem Alma 
Sorumlusu: Bölüm 
Başkanlığı 
 

-Bölüme 5 adet bilgisayar, 7 adet 
kamera, mikrofon ve kulaklık alındı. 
 
-10 adet bilgisayarın RAM belleği 
güçlendirildi. 
 
-Gelen malzemelerin (bilgisayar, 
mikrofon, kulaklık vb.) çalışma 
durumu kontrol edildi. 

-Malzeme istek formları 
-Demirbaş teslim tutanağı 

-Mevcut 
donanımların 
kontrolü akademik 
dönem başlamadan 
yapılacak. 
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6.EĞİTİM YÖNETİMİ 
 
6.1. “Program 
yönetimi, öğretim 
elemanlarının 
öğretme ve 
öğrencilerin öğrenme 
becerilerini 
geliştirmelerine 
destek olmak üzere 
bir sistem 
oluşturması” 
kapsamında 
öğrencilerin pandemi 
sürecinde 
öğrenmede güçlük 
yaşamaları  

-Öğrencilerin 
pandemi sürecinde 
öğrenmede 
karşılaştıkları 
güçlükleri 
aşabilmelerini 
sağlamak amacıyla 
öğretme-öğrenmeyi 
destekleyici ve 
geliştirici bir sistem 
oluşturulması 

 
 

-Uygulamalı derslerin klinik 
uygulamaları öncesinde 
laboratuvar uygulamaları 
yapılacak. 
 
-Pandemi sürecinde 2019-
2020 Bahar döneminde 
uygulamalı derslerin uzaktan 
eğitimle verilmesi nedeniyle 
derslerin vaka çalışmaları ve 
videolar ile desteklenmesi 
sağlanacak. 
 
-Pandemi sürecinde 2019-
2020 Bahar döneminde 
uygulamalı derslerin uzaktan 
eğitimle verilmesi nedeniyle 
eksik kalan beceri 
uygulamaları 2020-2021 Güz 
dönemi derslerine entegre 
edilecek. 
 
-Öğretim elemanların uzaktan 
eğitim sürecinde derslerinde 
kullanacakları video konferans 
programının ücretsiz temin 
edilmesi sağlanacak. 
 
Sorumlu Kişi: 
Bölüm başkanlığı 
Uygulama sorumlusu: 
Bölüm başkanlığı 
Tüm öğretim elemanları 

- 2019-2020 Bahar dönemi HSH236, 
HSH320, HSH424 gibi uygulamalı 
dersler için uzaktan eğitim 
sürecinde vaka çalışmaları yapıldı 
(Nisan, 2020). 

-  
- 2020-2021 Güz dönemi HSH301, 

HSH423 gibi uygulamalı dersler için 
ders programı ile ilişkili konulara 
özgü klinik ve laboratuvar ortamında 
videolar çekildi, vaka çalışmaları 
yapıldı (Eylül, 2020). 

-  
- Üniversite geri bildirimlerimiz 

üzerine adobe connect/moodle 
sistemi yanında Microsoft teams’i 
başlattı. 

-  
- Öğretim elemanlarının 

bilgisayarlarına Office 365 Microsoft 
Temas platformu kuruldu (Eylül, 
2020). 

-  
- 2020-2021 Güz dönemi HSH301 ve 

HSH423derslerine 2019-2020 
Bahar döneminde eksik kalan beceri 
uygulamalarının laboratuvar 
uygulamalarına entegre edilmesi 
sağlandı (Ekim, 2020). 

- Uzaktan Eğitim-Hibrit 
sistemi değerlendirme 
anketi (HSH 423)  

- 2020-2021 Güz Ders ve 
Ders Sorumlusu 
Değerlendirme Anketi 
(HSH301-HSH423 
dersleri) 

- Bölüm bilgisayarlarının 
denetim masasının 
kontrolü 

- 2020-2021 Bahar 
dönemi uzaktan 
eğitim-hibrit 
sistemi 
değerlendirme 
anket sonuçlarına 
göre iyileştirilmesi 
gereken alanlara 
yönelik yeni 
planlamalar 
yapılmaya devam 
edilecek. 
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Kontrol ve Önlem Alma 
Sorumlusu: Bölüm 
Başkanlığı Bölüm 
başkanlığı 
Tüm öğretim elemanları 

7. FİZİKSEL 
ALTYAPI 
 
7.1 “Eğitim 
programının 
yürütüldüğü eğitim 
ortamının/binanın 
mimari yapısı eğitime 
uygun, fiziksel 
mekânları (derslikler, 
laboratuvarlar, 
ofisler, kütüphane, 
vb) program amaç ve 
çıktılarına ulaşacak 
nitelikte olması” 
kapsamında hibrit 
sistemde eğitim 
ortamının pandemi 
kurallarına göre 
iyileştirme ihtiyacının 
olması 

-Hibrit sistemde 
eğitim ortamının 
pandemi kurallarına 
göre düzenlenmesi 

 

-Her sınıfın kapasitesine 
göre öğrenci sayısının 
belirlenecek. 
 
-Sınıflarda sosyal mesafe 
kurallarına göre oturma 
düzeni oluşturulacak. 
 
-Dersliklere dezenfektan 
koyulacak. 
 
-Ders saatlerine ve ders 
aralarına hem öğretim 
elemanlarının hem de 
öğrencilerin uyum 
durumları izlenecek. 
 
-Akademik dönem başında 
öğrencilere Covid-19 
pandemisine ilişkin eğitim 
verilecek. 
 
-İl Sağlık Müdürlüğü’nün 
onay verdiği öğrencilerin 
Covid-19 aşısı olmaları 
sağlanacak. 
 
 
Sorumlu Kişi 
Komite/Komisyon: 
Bölüm Başkanlığı 
Uygulama sorumlusu: 
Tüm öğretim elemanları ve 

-Her dersliğin kapasitesi 
belirlenerek, içeride en fazla 
bulunabilecek kişi sayısı dersliğin 
kapısına asıldı.  
 
-Her sınıfın kapasitesine göre 
öğrenci sayıları belirlenerek, 
öğrenciler şubelere ayrıldı. 
 
-Sınıflarda sosyal mesafe 
kurallarına göre oturma düzeni 
oluşturuldu. 
 
-Ders saatleri 40 dakikayı aşmayacak 
şekilde düzenlenerek, ders aralarında 
20 dakika mola verilip, tüm 
öğrencilerin derslikleri boşaltması ve 
sınıfın havalandırılması sağlandı. 
 
-Ders sırasında camlar açık tutuldu. 
 
-Dersliklere ve fakültemizin çeşitli 
alanlarına dezenfektanlar konuldu. 
 
-Akademik dönem başında 
öğrencilere Covid-19 Pandemisine 
ilişkin eğitim verildi. 
 
-İl Sağlık Müdürlüğü’nün onay 
verdiği öğrencilerin Covid-19 aşısı 
olmaları sağlandı (Nisan, 2021). 

- Covid 19 pozitif 
öğrencilerin HES kodları 
ile takip edilmesi 
 

- Öğrenci ve öğretim 
elemanlarının maske, 
mesafe ve hijyen 
kurallarına uyumlarının 
izlenmesi 
 

- Ders izlenceleri 

-Öğrencilerin HES 
kodu takibi 
yapılacak. 
 
-Bölümümüz 
hemşirelik 
öğrencilerinin aşı 
olma durumları 
takip edilecek. 
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tüm hemşirelik bölümü 
öğrencileri 
Kontrol ve önlem alma 
sorumlusu: 
Bölüm Başkanlığı 
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     Tablo 2. Yıllara Göre Standartlarda Yapılan İyileştirmeler  

STANDARTLAR 
Hedef 

Değer 

Başlangıç 

Değeri 
YIL YIL YIL YIL 

İzlem 

Sıklığı 

1.PROGRAM AMAÇLARI 
 
1.1. Mezun ve dış paydaş görüşleri 
“Ekiple iş birliği içerisinde, etik ilkelere bağlı kalarak, bütüncül yaklaşımla birey-aile-
toplumun sağlık gereksinimlerini değerlendirerek bakımını gerçekleştirir” amacımızın 
başarım göstergelerinden biri olan mezunların performans göstergelerinde eleştirel 
düşünme becerilerinin hedeflenen değerin altında olması 
 

En az: 
125 puan 

 

119,05 
puan* 

2021 
119,05 puan 

   
Yılda 
1 kez 

1.PROGRAM AMAÇLARI 
 
1.1. Mezun ve dış paydaş görüşleri 
Ekiple iş birliği içerisinde, etik ilkelere bağlı kalarak, bütüncül yaklaşımla birey-aile-toplumun 
sağlık gereksinimlerini değerlendirerek bakımını gerçekleştirir” amacımızın başarım 
göstergelerinden biri olan mezunların performans göstergelerinde ilaç yan etkilerini 
yönetebilme becerisinin hedeflenen değerin altında olması 
 

En az: 4,5 
puan 

3,6 puan 
2018 

3,6 puan 

2019 
3,24 
puan 

2020 
4,27 
puan 

 
Yılda 
1 kez 

1.PROGRAM AMAÇLARI 
 
1.3.”Program amaçlarının ölçülmesi-değerlendirilmesi durumu” kapsamında başarım 
göstergelerinin izlenmesi için mezunlara ulaşmada güçlük yaşanması 
 

%100 %70 
2018*** 

%70 
2019*** 
%100 

2020**
* 

%60 

2021
*** 

%10
0 

Yılda 
1 kez 

2.PROGRAM ÇIKTILARI 
 
2.2 “Program çıktılarını değerlendirmek üzere bir ölçme-değerlendirme sistemi 
oluşturulması ve işletiliyor olması” kapsamında program çıktılarını değerlendirmek için 
“Ölçme-Değerlendirme Koordinatörlüğü” ihtiyacı olması 
 

%100 0 
2019-2020  

Bahar 
%100* 

2020-
2021 
Güz- 
Bahar 
%100* 

  
Yılda 
2 kez 

2.PROGRAM ÇIKTILARI 
 
2.2 “Program çıktılarını değerlendirmek üzere bir ölçme-değerlendirme sistemi 
oluşturulması ve işletiliyor olması” kapsamında program çıktılarının ölçme ve 
değerlendirme sisteminin kurulması ihtiyacı 
 

%100 0 
2019-2020  

Bahar 
%100* 

2020-
2021 
Güz- 
Bahar 
%100* 

  
Yılda 
2 kez 
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3.EĞİTİM PROGRAMI 
 
3.8. Eğitim programının içeriğinde toplumun öncelikli sağlık sorunlarına ve gereksinimlerine 
öncelik verilmesi nedeniyle yeni bir durum olarak karşımıza çıkan pandemi süreci ve 
yönetimi ile ilgili konuların ders programında bulunmaması 
 

%100 %0 
2019-2020 

Bahar 
%100 

2020-
2021 
Güz 

%100 

2020-
2021 
Bahar 
%100 

 
Yılda 
2 kez 

4. ÖĞRENCİLER 
 
4.2. “Değişim programlarında izlenen politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanıyor 
olmalıdır. Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılacak anlaşmalar ve 
kurulacak ortaklıklar ile hareketliliği teşvik edecek ve sağlayacak önlemler alınması” 
kapsamında öğrenci değişim programından yararlanılacak öğrenci sayısının istendik 
düzeyde olmaması 

 

En az 10 
kişi 

7 kişi 
2017-2018 

(7) 

2018-
2019 
(12) 

2019-
2020 
(---) ** 

2020
-

2021 
 

Yılda 
1 kez 

4. ÖĞRENCİLER 
 
4.3. “Öğrenciler için akademik ve kariyer danışmanlık sistemi oluşturulmalı, işletilmeli, 
düzenli olarak raporlanmalı ve sonuçları değerlendirilmesi” kapsamında akademik 
danışmanlık sisteminin uzaktan eğime geçilmesi sebebiyle yetersiz kalması 

 

%100 %0 
2020-2021 

Güz 
%100 

2020-
2021 
Bahar 
%100 

  
Yılda 
2 kez 

4. ÖĞRENCİLER 
 
4.7. “Öğrencilerin bilimsel, sosyal, sanatsal, sportif vb. faaliyetlere katılmaları için her türlü 
destek sürekli ve düzenli olarak sağlanması” kapsamında düzenlenen etkinlik sayısının az 
olması 

 

En az 5 5 
2018-2019 

2 

2019-
2020 

9 

2020-
2021**

* 

21 

 
Yılda 
1 kez 

5. ÖĞRETİM ELEMANLARI 
5.2 “Göreve yeni başlayan üstlenen öğretim elemanı için uyum programı düzenlenmesi” 
kapsamında yeni başlayan öğretim elemanı uyum programının geliştirilme ihtiyacının 
olması 
 

%100 %100 
2019 
%100 

2020 
%100 

2021 
%100 

 
Yılda 
1 kez 

5. ÖĞRETİM ELEMANLARI 
 
5.4.”Öğretim elemanı performans değerlendirme sistemi oluşturulmuş ve işletiliyor olması” 
kapsamında öğretim elemanı başına düşen yayın sayısının az olması 

100 100 
2017-2018 

29 adet yayın 

2018-
2019* 

17 adet 
yayın 

2019-
2020 

32 adet 
yayın 

 
Yılda 
1 kez 
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6. EĞİTİM YÖNETİMİ 
 
6.1. “Program yönetimi, öğretim elemanlarının öğretme ve öğrencilerin öğrenme becerilerini 
geliştirmelerine destek olmak üzere bir sistem oluşturulması” kapsamında pandemiye bağlı 
uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle mevcut donanımın yetersiz kalması 

5 adet 
yeni 

bilgisayar 
alınması,  
10 adet 

bilgisayarı
n 

RAM’inin 
yükseltilm

esi, 
7 adet 

kamera 
ve 5 adet 
mikrofon 
alınması 

5 adet 
HEK’e 

ayrılacak 
bilgisayar 
10 adet 

bilgisayarı
n RAM’ı 

yükseltile
cek 

 
  

2020 
5 adet yeni 
bilgisayar 

alındı 
10 adet 

bilgisayarın 
RAM’i 

yükseltildi 
7 adet 

kamera ve 5 
adet kulaklık 

alındı 
 

2021 
Mevcut 

donanım 
ile ilgili bir 

sorun 
iletilmedi.  

  
 

Yılda 
1 kez 

6. EĞİTİM YÖNETİMİ 
 
6.1. “Program yönetimi, öğretim elemanlarının öğretme ve öğrencilerin öğrenme becerilerini 
geliştirmelerine destek olmak üzere bir sistem oluşturması” kapsamında öğrencilerin 
pandemi sürecinde öğrenmede güçlük yaşamaları 
 

%100 %100 
2019-2020 

Bahar 
2020-

2021 Güz 

2020-
2021 
Bahar 

 
 

Yılda 
2 kez 

7. FİZİKSEL ALTYAPI 
 
7.1 “Eğitim programının yürütüldüğü eğitim ortamının/binanın mimari yapısı eğitime uygun, 
fiziksel mekânları (derslikler, laboratuvarlar, ofisler, kütüphane, vb) program amaç ve 
çıktılarına ulaşacak nitelikte olması” kapsamında hibrit sistemde eğitim ortamının pandemi 
kurallarına göre iyileştirme ihtiyacının olması 
 

%100 %100 
2019-2020 

Bahar 

2020-
2021 
Güz 

2020-
2021 
Bahar 

 
 

Yılda 
2 kez 

 


