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TOPLANTI RAPORU

l. Fakiiltemiz akreditasyon siireglerine iligkin bilgi paylagilmasr

Akreditasyon Siireci ile ilgili bilgilendirme yaprldr.

Akreditasyon Stirecinde Hemgirelik Faktiltesi 30 Giin Yamtr Sonucunda;

,/ Temel Standart Zayrflrk Bildiriminin Kaygr Bildirimine,

r' Gefi;im Standardr Eksiklik BildirimininZayrflrkBildirimine ddntigtiilii ve

'/ Temel Standart Kaygr Bildiriminin kaldrnldrlrna dair bilgilendirme yaprldr.

HEAK'm 04.04.2020 tarihli toplantsrnda Faktltemizin3}Eylnl202l "AraZiyaret" karan ile
iki yrl srire ile akredite edildigine dair bilgilendirme yaprldr. Akredite karan 30.09.2121tarihine

kadar gegerlidir.

Fakiiltemizin 08.07.2020 tarihinde Rektclrltik Kalite Birimi i9 Tetkikten gegirildifine,

20.07.2020 tarihinde ise TSE Dr$ Tetkik stireglerinden gegirileceline dair bilgilendirme yaprldr.

2. 2019-2020 Efitim O[retim Yrh Bahar Yarryrh uzaktan e$itimle yaprlan derslerin

deSerlendirilmesi

Hemqirelik Esaslan-2

'/ Bagan durumu ile ilgili bilgilendirme yaprldr. Covid-19 ddneminin zorluklag paylagrldr.

,/ Olrencilere sesli sunum yaprldrlr ifade edildi.

'/ O$rencilerin dersin bir ktsmmrn bundan sonraki stiregte vzaktanyaprlabileceline dair

dnerileri paylagrldr.

'/ Teknik destelin ve altyaprnrn iyilegtirilmesi ile ilgili <ineriler ifade edildi.

'/ Gelecek ddnem ig hastahklan hemgireli$i dersinin uygulamasrna baglamadan rjnce

dprencilerin Hemgirelik Esaslanrun iki haftahk telafi uygulamasmr yaparuk ig
hastahklan hemqirelipi uygulamaslna gegmesi dnerildi.

Cerrahi Hastahklan Hemgireli[i

'/ Dersin teorik, laboratuvar ve uygulamasma ydnelik bilgilendirme yaprldr.

'/ Ders, A gubesinde d$retim elemam baqrna dtigen 14 <i$renci, B qubesinde ise 17 dprenci

diigecek gekilde toplam 248 (A:115, B: 134) dlrenci ile ytiriitiilmtigtiir.

'/ A ve B qubesinin Olrenci sayilarmm rotasyonlar agrsmdan mtimktin oldupunca birbirine

yakrn sayrlarda olmasr dnerilmigtir.

,/ Covid-19 drineminin zorluklan paylagrldr.

Qocuk Safh[r ve Hastahklarr Hemgirelifi

'/ Pandemiden 6nce hem teorik hem uygulama birlikte ytiriittildii.



'/ Uygulamada vakave kavram haitalankullamldr.

,/ Bagan durumu ile ilgili paylagrmda bulunuldu.

Hemqirelikte Olretim
,/ Bagarr durumu ile ilgili bilgilendirme yaprldr.

r' Uzaktanelitim siireci ile ilgili paylagrmda bulunuldu.

,/ Uzaktane[itimde video, sunum, broqtir gibi materyaller kullamldr.

,/ Dersin hedefine krsmen ulagrldr$r belirtildi.

i9 Hastahklarr Hemgirelifi intern Uygulamasr

'/ Uygulamamn ytirtittilmesi ile ilgili bilgi paylagrmrnda bulunuldu.

{ Pandemiden d,nee 5 hafta klini[e grkrldr.

'/ Yize, frnal kapsamrnda cidevler verildi.

r' Ttm d$rencilerin bagan ile tamamladrgrna dair bilgilendirme yaprldr.

'/ Sorumlu hemgirelerin d[rencileri online de[erlendirdifine dair bilgilendirme yaprldr.

Delerlendirmenin sonuglan paylagrldr.

,/ Ofrencilerin geri bildirimleri paylagrldr.

Cerrahi Hastahklarr Hemqireli[i intern Uygulamasr

,/ intem baqan durumu ile ilgili bilgilendirme yaprldr.

{ Covid-l9 dcineminin zorluklan paylagrldr.

Dolum ve Kadrn Hastahklarr Hemqirelifi
{ Uygulamamn pandemi cincesi 5 haftayiirtittitdiigii belirtildi.
,/ Covid-19 doneminin zorluklan paylagrldr.

'/ Bagan durumu ile ilgili paylagrmda bulunuldu. Gegen yrla yakrn bir ortalamamn oldulu

belirtildi.

Qocuk Safh[r ve Hastahklarr Hemqirelifi intern Uygulamasr

,/ Bagarr durumu ve not ortalamalan paylaqrldr.

'/ De$erlendirmede bakrm planlan ve kavram haritalan kullamldr.

Hemqirelikte Yiinetim
,/ Ballantr probleminden dolayr bilgi paylagrmr yaprlamadr.

'/ Stirecin diler derslere benzer gekilde yiiriitiildiiEiine dair yaz:lr bilgi paylagrmrnda

bulunuldu.

Ruh Saflrgr ve Hastahklan Hemgirelifi intern Uygulamasr

'/ Uygulamamn pandemi dncesi ilk 5 haftamn yaprldrgrna dair bilgilendirme yaprldr.



'/ DeEerlendirmelerin vakalar ve seminerlerle yaprldrgrna dair bilgi paylagrmr yaprldr.
,/ Bagan durumu ve not ortalamalan paylaqrldr.

Halk SaSh[r Hemgirelifi
./ Bagan durumu ve not ortalamalarr paylagrldr.

'/ Pandeminin devam etmesi durumunda gelecek ddnem uzaktane$itim ile ilgili ,,ilke ve

esaslarlno' oluqturulmasr dnerildi.

3' Uzaktan Efitime iligkin ahnan komisyon ve kurul kararlarmrn paylagrlmasr
,/ 3 derse iligkin tek ders slnavt hakkrmn tarunmasr,
,/ Smav soru bankasr sistemine gegiq,

,/ Online kariyer giinleri,

,/ Online ig-drg paydag gdriigleri,

,/ Online memnuniyet anketleri,

\/ Online mezuniyet t0reni,

'/ Uzaktan elitimle ilgili amfi plam, bilgisayar talebi ile ilgili bilgi paylagrmmda
bulunuldu.

,/ YOK tJzaktanE[itim Kararlan paylaqrldr.

r' Rekt0rliik lJzaktanEfitim Komisyonu Kurul Kararlan paylagrldr.

'/ Uzaktan e$itimle ilgili ydnerge hazrrlanmasr ile ilgili gahgmalar planlandr[rna dair
bilgilendirme yaprldr.

4' Fakiiltemiz tarafindan diizenlenen (6Hemqirelikte lJzaktan Efitime yiinelik
Diizenlenen Efitici E[itimleri'ne iliqkin bilgi paylaqrlmasr

'/ Hemqirelikte Uzaktan E$itime Ydnelik Di.izenlenen Egitici E[itimleri,ne y6nelik
bilgilendirme yaprldr' 4 farkh elitim planlanmrg ve egitimler devam etmekfedir.

5' iq SaglEr Giiventifi Birimi tarafindan hazrrlanan C9VID-19 pandemi siirecinde
fakiilte binasr kullanrm raporunun paylagrlmasr

{ i9 Salhfr Giivenlipi Birimi taraflndan hazrlanancovlD-19 pandemi sijrecinde fakiilte
binasr kullamm raporu ile ilgili bilgi paylagrmrnda bulunuldu.

'/ Her amfi ve laboratuvara metre kare bagma drigen kigi sayrsr ile ilgili bilgi paylagrmrnda
bulunuldu.

'/ Qahqanlann Covid-l9'dan korunma tedbirleri ile ilgili gelen yazrnrn mail yolu ile
iletilecegi belirrildi.



'/ Aragtrrma gdrevlilerinin odalannaparavaf,Lkonulmasr ile ilgili bilgilendirme yaprldr.

6, 2A20-2021 E[itim O[retim Yrh Giiz Yarryrh taslak ders giirevlendirmelerinin

gdriigtilmesi

'/ 2020-2021Elitim Olretim Yrh Hemqirelik Fakiiltesi Dersler Katalolu paylaqrldr.

'/ 2020-2021ESitim Olretim Yrh raslak Akademik rakvimi paylaqrldr.

,/ Hemgirelik Esaslan-I dersinin uygulamasr kaldrnldr.

\/ ig SaShSr dersi zorunlu hale getirildi.

,/ Epidemiyoloji dersi kaldrrrldr.

'/ 2020-2021E[itim Olretim Yrh Giiz Yanyrh taslak ders gdrevlendirmeleri paylagrldr.

Heniiz taslak oldugu igin gdrtiqiilmedi.

,/ Gtincel akademik kadro sayrst paylagrldr.

'/ Faktilteye yeni katrlanlar, aynlanlar ve tinvan deligiklikleri ile ilgili paylagrmda

bulunuldu.

7, Giincel komisyonlarla ilgili bilgi paylaqrmr

r' Faktilte gtincel komisyon listesi, faktilte komisyon yiikleri listesi paylagrldr.

Olgme Deferlendirme Komisyonu

'/ Pandemiden dolayr smav deserlendirmeleri gergekleqtirilemedi.

'/ Olrencilerin genel olarak stiregten menlnun olduklan ifade edildi.
,/ Odevler igin stirenin yeterli oldu[u belirtildi.

'/ Osrenciler objektif delerlendirilmediklerini, internet ve altyapr sorunlan yagadrklanm

belirtti.

r' odev yrinergelerinin agrk ve anlagdr olmasr gerekti[i dnerildi.

Kalite Komisyonu

,/ Rektcirliik ig Denetiminin yaprldrgrna dair bilgi verildi.
,/ TSE'nin denetim yapacapnadair bilgilendirme yaprldr.

,/ Memnuniyet anketleri sonuglan paylagrldr.

'/ Olrencilerin dzellikle damqmanhk ile ilgili sorun yaqadrklan belirtildi.

Srnav Ko ordinatii rlii gi
{ Srireg ile ilgili bilgi paylagrmrnda bulunuldu.

Web Komisyonu

,/ Web Komisyon Faaliyet Raporu paylagrldr.



O[renci Bilimsel Etkinlikleri Komisyonu

/ Ogrenci kongresine katrlacak Olrencilerle ilgili bilgilendirme yaprldr.

'/ Kongrenin pandemiden dolayr yaprlamadr Pna dair bilgilendirme yaprldr.

,/ Bir dgrencinin kendi bagrna yaptrgr bir gahgmadan bahsedildi. Damgmam olmadan

yapdan bu gahgma iizerine konuguldu. Qahqma ile ilgili kontroller yaprlacak.

Psikososyal Danrqmanhk

{ Pandemi siirecinde online psikososyal danrgmanhklara devam edildiline dair bilgi

paylaqrmrnda bulunuldu.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Komisyonu

{ Devam eden projelerin iptal oldu[una dair bilgi paylagrmrnda bulunuldu.

'/ Pandeminin bitmesi durumunda devam eden projelerin tekrar ele almacagr belirtildi.

Aragtrrma Geligtirme Komisyonu

,/ Yaprlan paneller ile ilgili bilgi paylaqrmrnda bulunuldu.

'/ Arahk ayrnda pandemi ddneminde bilimsel araqtrmalann yiiriittilmesi ile ilgili online

bir etkinlik diizenlenecek. Etkinlilin isminin tam olarak netlegmedili belirtildi.

Yemin Tiireni Komisyonu

{ Uzaktan yaprlan yemin tdreni ile ilgili bilgilendirme yaprldr.

,/ Olrencilerin yemin videolarr kontrol edilmeye devam ediliyor.

Dilek ve temenniler

,/ Pandemi ddnemi igin ayrr smav srmflarlnln olugturulmasr

'/ Qay ocapr, lavabolar gibi ortak kullamm alanlanrun temizli$inin yeterli drizeyde

sa$anmasr

,/ Temizlik personeli talebinde bulunuldugu belirtildi.

Raportdr
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