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1' 2019-2020 Elitim Ogretim Yrh Gtiz Yanyrh ders bagan durumlanmn deserlendirilmesi
2' 2019'202a Egitim Ogretim Yrh Bahar Yanyrh ders gtirevlendirmelerinin grir6gtilmesi
3. Ogrenci iqleri bilgi paylagrmr

4. Komisyon raporlanna iliqkin bilgi paylaqrmr

{ Stratejik planlama Komisvonu/ Kalite Ydnetim Sistemi Komisyonur' Egitim Komisyonu
r' Akreditasyon Komisyonur' Ara$trrmalan Geligtirme Komisyonu{ Uanatiar Grubu Komisvonu
r' Bologna Komisyonu
r' Olgme Deferlendirme Komisvonu{. nqoti*-O greti m Ko_ordinasyon Komi syonur' Akademik Teqvik On ihce6me Komiivonu{ Web Komisyonu
{ Sosyal Medya Komisyonuy' Uluslararasr iligkiler Koodinatrirlugiir' Klinik Rehber Hemqire Egitim programr KoordinattirltiEii

{ Sosyal Sorumluluk projeleri Komiiyonu

{ Ders Egdegerlik ve yatay - Dikey degig Komisyonur' Psikososyal Damgmanhk Komisyonur' Faktilte Tamtrmr ve Kariyer Gtinleri planlama Komisyonur' Hem$irelik Haftasr Etkinlikleri Komisyonuy' Burs ve Sosyal Hizmetler Komisyonu{ Yemin Tdreni Komisyonu
{ Srfir Atrk Yr}netim Sistemi Alt Komisvonu{ Spor Etkinlikleri Komisyonu
{ Sosyal Komite
r' i9 Saghgr Kurulu

5. Fakiiltemiz Akademik performansrrun deserlendirilmesi

6. 2AZA yilnda planlanan Bilimsel Etkinlikler

7, Dilek ve temenniler

Prof. Ilr. Sebahar COZtlm
DEKAN

Toplantr:
Tarihi: 16 Ocak202A
Saati: 14:00
Yeri: Hemgirelik Faktiltesi Konferans Salonu



rc.ALzOzO TARiU VE 1 SAYILI AKAI}EMiK KTIRTIL TOPLANTI RAPORU

2019'202A E$itim Ogretim Yrh Giia Yanyrh sonu Akademik Kurulu saat l4'de Hemgirelik
Faktiltesi konferans solunun da aga$rda belirtilmiq olan giindem maddeleri ile toplanmrgtrr.

AKADEMiI( KURUL ctiNnnvl MAI}DELERI:

l.2AB'2020 E[itim Ogretim Yrh Gtia Yanyrh ders bagan durumlanrun delerlendirilmesi
2.2Arc-2020 E$itim Ogretim Yrh Bahar Yanyrh ders gcirevlendirmelerinin gririiqtilmesi
3. OSenci iqleri bilgi paylaqrmr
4. Komisyon raporlanna iligkin bilgi paylagrmr
5. Fakiiltemiz Akademik pertbrmansrrun de!.erlendirilmesi
6.2020 yrhnda planlanan Bilimsel Etkinlikler
7. Dilek ve temenniler

7. 2A1 '2AZA Efitim Ofretim Yrh Giiz Yanyrh ders bagan dur-umla-rrnrn
deferlendirilmesi

Hemgirelik Esaslan I
Tecrtibe paylagrmlan ti$renciler agrsmda olumlu karqrlanmrqtrr. O[renci sayrsrnm
fazla almasl laborafuar ve hastane uygulamalannda sorun yaratabrliyor. O$enciler
anatomi ve fizyoloji derslerini aldrktan sonra uygulamalara2. D<inem baglanabilece$
paylagrldr.

ig Hastahklarr Hemgirelifi
Ders bagan durumu ve hastane uygulamasL teorik derslere ti$rencilerden yrinelik
olarak alman olumlu ve olumsuz geri bildirimler paylagrldr. O$enci otomasyon
sisteminde gdriilen devamszhk siiresi ile ri$rencilere agrklanan birbiri ile uyumlu
olmah.

Uygulamaya Y<inelik Olumsuz Geri Bildirimler
{ Uygriama stiresinin yetersiz olmasr
r' Gruplann kalabahk olmasr
r' Nobet sayrcmm yetersiz oimasr
{ invaziv uygulamalann yetersiz olmasr
r' Rotasyonun uygulamayaadaptasyonu olumsuz etkilemesiy' Bakrm plam hazrrlamarun z-arveyorucu olmasr
r' Kullamlan malzemelerin (tansiyon aleti vb.) yetersiz olmasr
{ O$encilere ait dinlenme ortamrmn olmamasr

Uygulamaya Yrinelik Olumlu Geri Bildirimler
r' Ogretim elemant ve saghk ekibinin destekleyici olmasr
r' Hastakklann somut olarak gtir{ilmesinin bilginin kahcrh$rm saglamasry' Hem$ireiik bakrmr ve uyguiama becerisini geiigtirmesi
r' Nobetlerin egitici olmasr



{ ileriye ddntik gahgma ofiamr deneyimi saglamasr
r' Klinik uygulamamn teori$e g<ire daha rigetici bir uygulama olmasr/ Mesleki profesyonellik duygusunu desteklemesi
{ Yogun bakrm rotasyonlanmn verimli olmasr

Kadrn Sa$rgr ve Hastahklan Hemgireli[i
Scizel olarak ciersin bagan degeriendirmesi yaprldr.
Ogencilerden klinik kaprlanmn agrlmasr igin kart
olmug.

Odevlerle iigiii soruniar iietiimiq.
ve ti$leden sonra gay saati iste$i

Hemqirelikte Ytinetim
Dersin bagarr de$eriendirmesi yaprldr. Ders igieme yontemleri iie ilgili oiarak olumlu
geri bildirim verilmig. Osencilerle ilgili olarak genellikle olumlu geri bildirim
ahnmrg.

Ruh Safhfr ve Hastahklarr Hempireli[i
Dersin bagan de$eriendirmesi yaprlcir. Dersiik iie ilgili soruniar yaqanmrqur.
Uygulama alanlanmn uzak olmasr ri$enciler agrsmdan sorun yaqanabilmektedir.
Laboratuar uygulamalan dlrenciler tarafindan olumlu karqrlanmrgor. Ders igleme
ydntemi olarak ktsmt blok ytintemi uygulanmrgtrr. Osrencilerin yemek yemesi ile
ilgili girigimler olumlu olmqfur. (Alw Aksu Hastanesinde )

O[renci Geri Bildirimleri
Derslifin fiziksel kogullanmn elitim ortamma uygun olmadrgr ifade edilmigtir.
Laboratuvar uygulamalan yararhbulunmugtur.
Krsmi biok ydnteminin yararh oidugu y<intinde gririiqler belirtilmiqtir.
Uygulamada kurumlar arasr ve birimler arasr rotasyon yaprlmasr dnerilmiqtir.
uzaktaki birimlere (rirn., Kepez) ulaqmak igin arag sa$lanmasr talebinde
bulunulmuqtur
Klinik uvsulamarun iletigim ve gdrtigme becerilerini geligtirdigi belirtilmigtir.
Psikiyatri hastalanna y<inelik damgalayrcr tutumlanmn ortadan kalktr$r ifade
edilmigtir.

Mesleki doyumu yiiksek bir uygurama oldugu ifade edilmigtir.
ogretim elemanlanmn ve diger ekip tiyelerinin ilgili ve destekreyici oldugu
beliniimigtir"

Halk Saghgr Hemqiretili

Dersin ba$afl deEerlendirmesi yaprldr. O$enciler gegitli sorunlar ya$ryor olmalarma
raSmen krrsal alanda gahgmaktan memnunlar. Rotasyonun gok srk yaprlmamasl
gerektigi paylaqrldr.
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2' zal9-2a20 E[itim Ofretim Yrh Bahar Yarryrh ders giirevlendirmeleri paytagrldr.

3. Ogrenci igteri bilgi paytagrmr
Hemqirelik Falniltesi 2013'2019 yilanarasmda kayrt olan ogenci sayrlan ve mevcut 

'Sencisayrsl paylagrldr.

1. SIN.IFLAF-:238
2. SINIFLAR: 217
3. SINIFLAR: 253
4. SINIFLAR: 265

TOPLAM: 973

Komisyon raporlarma iliqkin bilgi paytaqrmr

Stratej ik Planlama Komisvonu

202A Yfu Fakrilte Stratejik plam paylagrldr:

' 1.5.4 ogretim uyesi Bagrna Do*tora.ryiiksek Lisans Tez sayrsr (En az 1 )r 1.1.1 Belgelendirme ve Akreditasyon Sayrsro i.i.2 KYS uyguiayan Birim Sayrsr. 3.2.5 Akademik Tegvik puan Ortalamasr

{ Kafite Ydnetim Sistemi Komisvonu

Dtq tetkik raporu, i9 tetkik raporu, iyilegtirme faaliyetleri, , performans izlem stiregleri, 2019
yrh siireg tarufim kartlan ve 2019 yrh hedefleri paylagrlmrgtrr. Memnuniyet anketlerinin
doldurulmasma cizen g<isterilmesi paylagrldr.

r' ngitim Komisyonu

L 30-31 Mayrs 2019 taihlerinde gerqeklegtirilen Ozgeligim Seminerleri I: Hemgirelik
Siirecinin Kullammr ve Ogetiminde Ortak Dil Olugturma" raporunda yer alan ilke
kararlan onerileri fakiilte bdltirn kuruluna ydnlendirilmigtir. Briltirn kurutunda temel
konular tizerinde ahna.n ilke kararlarrnrn anabilim dah bagkanhklarr araerhlr ile
dgretim elemanlanna duyurulmasr istenmigtir. Aynca seminer programmda belirlenen
ilke karan tinerilerinin anabilim dallan igerisinde paylaqrlmasr ve grirtigiilnesi
belirtilmigtir.
Saliha HALLAQ' tarafindan ozgeligim Seminerleri I : Hemgirelik Siirecinin Kullanrmr
ve Ogretimincie ortak Dil oiugturma" raporunda yer alan iike kararian rinenleri
dolrulfusunda bakrm plamnda "uygulama" ve "Deferlendirme', basama$mrn ve
tirnek vaka gahgmasr ile tiirn ilke kararlanrun yansrtrldrSr bir bakrm plam {ahgmasrHemgirelik Stireci alt gahgma grubu tarafindan hazrrlanmakta olup, 2019 -2A2A egitim
ci$retim yrh bahar yanyrh kayrt haftaslnda ttim fakulte ci$retim elemanlanna
sunulacaktrr.

5.



3. Akademilk Oryantasyon Programt gahqmalanmn baqlatrhlmrq olup ri$retim
elemanianndan prog&mrn modiiilen rgensinde yer alabilecek konular igin gcirtiq ve
tineriler iki kez istenmigtir. Ancak her rigretim elemam yarut vermemiqtir. ApOp
elitimlerinin ytiz ytze ve web uzerinden yaprlmasr planlanmaktadrr. Bu konudaki
qahqmamn $ubat ayt ortasrna kadar tamamlanmasr planlanmaktradrr.

4' Akdeniz Universitesi On Lisans Ve Lisans Egitim-O$retim ve Srnav yrinetmeli!.i'ne
g<irtig verilmigtir. Ydnetmelik 18.09.2019 tarihinde resmi gazetede yayrnlanmrq ve
yiiriinl0ge girmi gtir.

5' Akdeniz Universitesi Ders iglemleri, Smav ve Baqan DeSerlendirme y<inergesinde
depigiklik igin tineride bulunulmuptur. Ycinerge 25.12.2019 tarihinde ytirtirlti[e
girmiqtir.

6' Yaz okulu Ytinergesine gcirtig bildirilmiqtir. Ytinerge 2s.I2.2a:Dtarihinde yiirurluge
girmiqtir.

7 ' Univerisite akreditasyon stiregleri kapsammda ig degerlendirme raporunda yer alan
Efitim Ogretim bdlilmti ile ilgili rapor haarlanmrgtrr.

8' 24'26 Ekim 2019 tatilttnde Komisyon adma Dr. Ogr. Uyesi Saliha Hallag kayrt ve
konaklama ticreti kendisinden, yol mastraflan ydnetim tarafindan kargrlanmak iizere
Palandtiken rI. Hemqirelik Egitimi Kongresine katrlmrgtrr. Katrhm sonrasl kongreye
iligkin izlenimlerini ve bilgileri komisyon tiyeleriyle paylagmrq olup, HUeEp taslalr
tamamiandrktan sonra HUCEP, fakuite mufredat ve ciers igeriicierinin gozden
gegirilmesi, miifredat komisyonunun yeniden devreye sokulmasr, elitimde
teknolojinin kullarumr, makaleler neden reddedilir gibi konularda elitim cinerileri
sunmu$ olup, komisyon tarafindan bu konularda kararlar almmrqtr. Makaleler neden
reddedilir konusu AGEK komi svonuna tinerilmi gti r.

9' Mi.ifredat gahqma grubu yeniden oluqturulmuq olup yonetimin ve anabilim dallanmn
cinerileri/ talepieri doprultusunda mrifredat deligiklikleri igin gahgma planlanmaktadrr.
Ancak miifredat deEiqiklikleri Nisan ayrnda surulmasr gerektigi igin anabilim dalla'
ve ytinetimin bu konudaki taleplerinin komisyona bir an <ince iletilmesi 6nemlidir.

i0' Egitici e$itimieri kapsamrnda ozgeiigim seminerlerinin cievamr niteligin<ie ciaha iince
duqtintilen ve kararlanmv arasrnda yer alan "interaktif Efitim yiintemleri" ve
"Efitimde Teknolojinin Kulranrmr " e$itimler planlanmaktadrr.

r' Akreditasyon Komisyonu

Akreditasyon srireci ile ilgili gerekli agrklamalar yaprldr.

r' Ara$trrmalan Geliqtirme Komisyonu
Komisyon tarafindan 2019 ,vh iqerisinde vaprlar faaliyetler payla;rldr.

r Son Bir Yrlda (2019) WOS indeksli Ql Srnrfi Dergilerde Yayrnlanan Bilimsel
QahgmalarPaneli

r Akdeniz Universitesi Soru Bankasr programr Tamtrmr
r Predatdr (gaibeli/yagmacr/Avcr) Akademik Faaliyetler Konferansr
r CINAHL Complete Semineri



o Hem$ire iq Memnuniyetini Artrrmak igin Yeni Bir Yol: Saghk Bakrm Qewesinin
iyilegtirilmesi

r rugiTAK BIGG Destek programr Tamtrm Toplantrsr
Patent alma ve makaleler neden red olur konulannda e$itim planlanmaktadrr.

{ Uzmanlar Grubu Komisyonu

BAP ile ilgili ydnetmeliklere bakrlmasr gerektigi paylaqrldr.

r' Bologna Komisyonu

Bologna rehberi olugturuldu.

{ Otgme De$erlendirme Komisyonu

Akdeniz universitesi soru Bankasr programr Tamtrmr topiantrsr yaprldr.
Hemqirelik E$itiminde olgme-De$erlendirme Kursu yaprldr. Smav soru analizleri yaprlmakta
ve soru analizi sonuglan dersin sorumlu dlretim tiyelerine sunulmaktadrr. Olgme
degerlendirmeyi geligtirmeye yrinelik toplantrlar planlanmaktadrr.

{ E[itim-O[retim Koordinasyon Komisyonu

Ders programrnrn hazr oldu!-u paylaqrldr. O$renci iglerinden bir kiqinin komisyonda olmasr
rinerildi.

r' Akademik Tegvik On inceleme Komisvonu

r' Web Komisyonu
Yogun bir donem oldulu paylaprldr. Web duyuru formunun eksisiz doldurulmasrmn
gereklili$i paylagddr. Yaprlan tiim bilimsel etkinliklerin eklendigi ifade edildi.

{ Sosyal Medya Komisyonu

Komisyon iiyeleri ve sosyal medya adresleri tamtrldr.

{ Uluslararasr iligkiler Koodinatiirtiigi

Miinih Universitesi ile anlagma yaprldrSr, Finlandiya ile gdrtigmelerin devam ettigi payla;rldr.

{ Klinik Rehber Hemqire Efitim programr Koordinatiirtiigii

3-4 ve 6-7 gubat 2020 taihlerinde RehberHemgire Egirimi yaprlacafr paylagrldr.

{ Ogrenci Bitimsel Etkinlikleri Danrgmanrrk Komisyonu



Bahar dtineminde 2 l}tenci kongresi yaprlacagr paylaqrldr. Ogrencilerin desteklenmesi
gerekti$i ve uyglrn olan ri$etim elemanlanna yrinlendirilmesi geretli$ paylagrldr.

r' Sosyal Sorumluluk projeleri Komisyonu

$u anda 9 projenin devam etti$ paylagrldr. Kanser Farkrndahk Grubu Etkinlikleri, ..Bir Kitap
Da Senden Olsun" Sosyal Sorumluluk Projesi, Ozel O[rencilerin Mezuniyet Heyecam,
Toplumsal Destek Projeleri Komisyonu Olrenci Buluqmasr.

{ Ders Egdelerlikve yatay - Dikey Geeb Komisyonu

Dikey gegiq olrencilerinin danrgmanhklanmn komisyondaki kigilere verilebilecesi 6nerildi.

{ Psikososyal I)anrgmanhk Komisyonu
30 cigrenci ile yaklagik 95 gtirtiqme yapildigi payla;ildr. Danigmanlik verilen iifirencilerir-i
ihtiyaglan dolpltusunda destek verildi$i, komisyonda gtirevli ogrencilerin grkarhlmasr
gerekti$i paylagrldr.

{ F'akiilte Tanrtrmr ve Kariyer Giinleri planlama Komisyonu
Faktilte Taruttm Etkinligi yaprldr$r paylagrldr. Sen Ne istersin projesi kapsamrnda Fakriltemizi
toplam 37 6$renci ziyxetetti. Bu cifrenciler a$rhkh olarak Hemgirelik Esaslan dersinin teorik
ders sunumlanna ve laboratuvar uygulamalanna katrldrlar.

r' Hemsirelik Haftasr Etkinlikleri Komisyonu

{ Burs ve Sosyal Hizmefler Komisyonu
Dtinem bagrnda yolun bir stireg oldugu paylagrldr.
ihtiyacr olan olrencilerin tespit edilmesi gerektili

Yemin Tiireni Komisvonu

4l ri$encinin burs aldrfr paylagrldr.

ifade edildi.

{ Srfir AtrkYiinetim Sistemi Alt Komisvonu

,/ Spor Etkinlikleri Komisyonu
Bahar dtineminde masa tenisi turnuvasr yaprlmasr planlandr. Bayan voleybol takrmr
olugturuldu.

{ Sosyal Komite
Ddnemlik 50 lt tideme yaprlabilece$i <inerili. Agwe ve yeni yrl etkintikleri dtizenlendi.

{ ip Safhg Kurulu
Olrencilere Hepatit B agrlan yaprhyor.

r' Ara$tirma Ciirevlileri Temsilciligi

Arg. Grir. Mustafa VolkanOUZCLIN @agkan)



Arq. Grir. Buket $IM$EK ARSLAN (Baqkan yardrmcrsr
Temsilcilik gahgma usul ve esaslanrun belirlendi, sorun, talep ve cinerilerin belirlendi,
bilimsel etkinlikler, sosyaVktiltiireVsportif etkinlikler dtieenlendi.

5. Fakiiltemiz Akademik performansrnrn defierlendirilmesi
6.202A yrhnda planlanan Bilimsel Etkintikler
7. Dilek ve temenniler

r' Hem;irelik d$etimi anabilim da-!r kurulmasr iqin qe;itli girfuimlerde bulurulmqfi:r.{ Laboratuar saylsmm artmasr gerektigi ifade edilmigtir.n iV ve drg payda$ toplantrsr Z0Wart2020, de yaprlacak.r' Akran ydnderligi uygulanmasrmn cinemi konuguldu{ Yrlhk faahyet raporlanrun sunulmasr gereklilisi paylaqrldr.{ otomasyonda dersrerle ilgili yaganan sorunlar paylaqrldr.

Raport6r

Ogr. COr. Dr. Semra Gilndo[du


