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T.C. 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONU 

AKADEMİK KURUL GÜNDEMİ 

 

1. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders başarı durumlarının değerlendirilmesi 

2. Güz Yarıyılı derslerine ilişkin yapılan ölçme değerlendirme (sınav soru analizleri 

vb) sonuçlarının paylaşımı  

3. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders görevlendirmelerinin görüşülmesi  

4. Öğrenci İşleri bilgi paylaşımı 

5. Personel İşleri bilgi paylaşımı 

6. 2020 Yılı Kurumsal İç Değerlendirme Raporunun Görüşülmesi 

7. 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporunun Görüşülmesi 

8. Komisyon Raporlarının sunulması 

9. Dilek ve temenniler 

 

 

 

                     Prof.Dr. Zeynep ÖZER 

                                    DEKAN V. 

 

Toplantı: 

Tarihi: 25 Şubat 2021 

Saati:13:30 

Yeri: MS Teams Platformu 
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TOPLANTI RAPORU 

Akademik Kurul Hemşirelik fakültesi Dekan V.  Prof. Dr. Zeynep Özer’in açılışı ve 

sunumu ile başlatıldı. Akademik Kurul Sunum içeriğinde; 

✓ Fakültemizin akademik başarı durumu ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. 

✓ 2019 yılında Q1 ve Q2 yayın sayılarında azalma olduğu belirtildi.  

✓ 2020 yılında Q sınıfı dergilerde toplam yayın sayımızın 25 olduğu belirtildi. 

✓ Akademik personel atıf sayıları paylaşıldı. 2020 atıf sayılarında düşüş gözlendiği ifade 

edildi. 

✓  Akademik teşvik alan akademik personel dağılımı hakkında bilgi paylaşımında 

bulunuldu. 

✓ YÖK ATLAS verileri paylaşıldı. 

✓ Fakültemize bu yıl yerleşen öğrenciler ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldı. 

✓ Hemşirelik Fakülteleri arasında en çok tercih edilen fakülte olduğumuz vurgulandı. 

✓ Toplam öğrenci sayımızın 996, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayımızın 31 

olduğu belirtildi. 

✓ MS Teams üzerinde fakültemize ait E-Kampüs kurulduğu ifade edildi. 

✓ Uzaktan öğretim sürecine ilişkin öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik rehberler, 

videolar hazırlandığı ve web sayfasına yerleştirildiği ifade edildi. 

✓ Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü, Eğitim-Öğretim ve Sınav Koordinatörlüğü olarak 

değiştirildiği belirtildi. 

✓ Fakülte Sekreteri Sevgi Kortel adına Fakülte Whatsapp hattı adına alındığı ifade 

edildi. 

✓ ASOS koordinatörleri belirlendi. ASOS’tan Dr. Öğr. Üyesi Serpil ince, Arş. Gör. Dr. 

Ayla Kaya ve Eğitim Öğretim ve Sınav Koordinatörü Musa Kutlu’nun sorumlu 

olduğu belirtildi. MS Teams’ten Öğr. Gör. Yağmur Çolak Yılmazer ve Musa Kutlu 

sorumlu olduğu belirtildi. 

✓ MS Teams lisansının 5 yıllığına alındığı ifade edildi. 

✓ Uzaktan Öğretim Süreci Değerlendirme Anketleri konusunda bilgi verildi.. 

✓ Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi ile ilgili öğrenci değerlendirmeleri paylaşıldı. 

✓ Uygulamalı derslere yönelik değerlendirme sonuçları paylaşıldı. 

✓ Doç. Dr. İlkay Boz başkanlığında Eğitim Öğretim Eşgüdüm Kurulu kurulduğu ve 

kurulun Görevleri ve Usul - Esaslarının oluşturulduğu belirtildi. 
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✓ Akreditasyon Ara Değerlendirme Süreci olacağına dair bilgilendirme yapıldı. Ara 

değerlendirme için başvuruda bulunulduğu ve haziran ayında rapor sunulacağı 

belirtildi. Aralık ayında da değerlendirme yapılacağı ifade edildi. 

✓ Öğrenci Uyum ve Geliştirme Komisyonu tarafından Akran Yönderlik Programı 

oluşturulduğu paylaşıldı. 

✓ Danışmanlık formları uzaktan öğretim süreçlerine göre düzenlendiği ifade edildi. 

✓ Akademik Personel Oryantasyon Programı El Kitabı’nın Eğitim Komisyonu 

tarafından oluşturulduğu belirtildi. 

✓ Antalya İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği Protokolü revize edildiği ve Protokolün 

01.02.2021 tarihinde imzalandığı belirtildi.  

✓ Bu dönem sınav haftası olmayacağı ve sınavların ders saatlerinde yapılacağı belirtildi.  

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders başarı durumlarının 

değerlendirilmeleri paylaşıldı. 

✓ Anabilim dalları tarafından kuramsal uygulamalı ders başarı durumları paylaşıldı.  

Güz Yarıyılı derslerine ilişkin yapılan ölçme değerlendirme (sınav soru analizleri 

vb) sonuçları paylaşıldı 

✓ Güz Dönemi Derslerinin Sınav Analizleri paylaşıldı. 

✓ ASOS’tan yapılan sınav sorularının zorluk ve ayırıcılık indeksleri paylaşıldı. 

✓ Soruların çoğunlukla “çok kolay” ve “kolay” kategorilerinde toplandığı ifade edildi. 

✓ Düzeltilmesi gereken soruların oranının yadsınamayacak kadar çok olduğu ifade edildi. 

✓ Sonucu “çıkarılmalı” ya da “kesinlikle çıkarılmalı” çıkan soruların soru sahibi 

tarafından düzeltilmesi gerektiği ifade edildi. 

✓ Kuramsal uygulamalı derslerde Yüz yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim Yöntemleri ile 

Yapılan Güz Dönemi Ders Başarı Notlarının Karşılaştırılması (son iki yıl) paylaşıldı. 

✓ Ortaya çıkan sonuçlar dikkate alınarak, Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile birlikte 

“hangi alanda eksiklikler var, nasıl geliştirilebilir, hangi planlamalar yapılabilir” 

şeklinde planlamaların yapılacağı ifade edildi. 

✓ Bölüm Kurulu’nda açık uçlu soruların ve uygulamaların değerlendirilmesinin 

görüşüleceği ve Bölüm Kurulu’nda detaylı bilgilendirmelerin yapılacağı vurgulandı. 

✓ Yüz yüze eğitim süreçlerinde klinik değerlendirmede karşılaşılan zorluklar ile ilgili bir 

eğitim planlandığı ifade edildi. 
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1. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders görevlendirmelerinin görüşülmesi  

✓ 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Hemşirelik Fakültesi ders 

görevlendirmelerinin tüm öğretim elemanlarına iletildiği ifade edildi. 

✓ Bölüm Kurulu’nda İntörn Uygulamasının “Hemşirelik İntörn Uygulaması” şeklinde tek 

ders olarak açılmasına karar verildiği ifade edildi. 

✓ Dördüncü sınıf öğrencilerinin aşılandığı ve bu dönem İntörn Uygulamasına çıkacakları 

ifade edildi. Uygulama rotasyonlarının görevli öğretim elemanları tarafından yapıldığı 

ifade edildi. 

✓ Öğrenciler için yurtlarla görüşmelerin yapıldığı ve öğrenciler yurtlarda kalacakları ifade 

edildi.  

✓ YÖKAK değerlendirme kriterleri doğrultusunda yapılan ilk değerlendirmelerin 

tamamlandığı ifade edildi. Önümüzdeki hafta YÖKAK’ın tekrar yeni bir değerlendirme 

sürecine başlayacağı ifade edildi. 

✓ Anabilim dallarından Fakülte Stratejik Planlarını anabilim dallarında tartışarak Fakülte 

Stratejik Planına katkıda bulunmalarının beklendiği ifade edildi. 

✓ 2021 Bahar Dönemi Webinar Takvimi paylaşıldı. 

✓ Akademik Kurul Raporları bu dönemden itibaren tüm öğretim elemanlarına resmi 

yazışma ile iletileceği ifade edildi. 

✓ Komisyon raporlarının ve Akademik Kurul’da yapılan sunumların web sayfasında ilgili 

komisyonların yer aldığı bölümde paylaşılacağı belirtildi. 

2. 2020 Yılı Kurumsal İç Değerlendirme Raporunun Görüşülmesi 

➢ Kurumsal iç değerlendirme raporu paylaşıldı. 

3. 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporunun Görüşülmesi 

➢ Birim stratejik plan ve stratejik hedeflere ulaşılma durumu paylaşıldı 

4. Komisyon Raporlarının sunulması 

Kalite Yönetim Sistemi Komisyonu 

✓ Son denetim sonuçları paylaşıldı. 

1. Süreçlerimizin gözden geçirilmesi ve sadeleştirilmesi, 

2. Risk aksiyon planlarının detaylandırılması, 

3. Eğitim yöntemlerinin güncellenmesi önerildi. 

✓ Akademik, idari ve sistem süreçlerinde yapılan değişiklikler paylaşıldı. 

✓ KYS’ye eklenen formlar ve anketler paylaşıldı. 
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✓ Bundan sonraki süreçte komisyon olarak  “2020 hedeflerinin sonuçlandırılacağı, 2021 

hedeflerinin belirleneceği, yeni prosedürlerin sisteme ekleneceği ve web sayfasının 

düzenleneceği”  ifade edildi. 

Eğitim Komisyonu 

✓ 2020-2021 Güz Dönemi Komisyon Faaliyetleri paylaşıldı. 

1. Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Faaliyetler paylaşıldı. 

2. Akademik Danışmanlık Uygulama Faaliyetleri paylaşıldı. 

3. Eğitim Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Faaliyetler paylaşıldı. 

✓ Öğrenciler için uzaktan öğretim süreçleri, fakülte program çıktıları, lisans programı 

değerlendirme ve memnuniyet değerlendirme anketleri raporları sunuldu. 

✓ Öğretim Elemanlarına Yönelik Uzaktan Eğitim Süreçlerini Değerlendirme Anketi 

Sonuçları paylaşıldı. 

Fakülte Tanıtımı ve Kariyer Günleri Planlama Komisyonu 

✓ Güncel komisyon üyeleri paylaşıldı. 

✓ Akdeniz Üniversitesi ve Antalya İl milli Eğitim Müdürlüğü arasında planlanan “Sen Ne 

İstersin” projesi kapsamında Kasım 2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında fakültemizi 37 

lise öğrencisinin ziyaret ederek ağırlıklı olarak Hemşirelik Esasları dersinin teorik ders 

sunumlarına ve laboratuvar uygulamalarına katıldığı ifade edildi. 

✓ Haziran 2020’de Üniversitenin Tercih Günleri Etkinlikleri kapsamında yapılan online 

konferansa Fakültemizi tanıtmak amacıyla komisyon üyesi Doç. Dr. Banu Terzi 

katılmıştır. Etkinliğe 150 öğrencinin katıldığı ifade edildi. 

✓ EKET Fuarcılık Organizasyonu tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri 

takvimi paylaşıldı. 30 Ocak 2021’de Doç. Dr. Banu Terzi, 6 Şubat 2021’de Arş. Gör. 

Uğur GÜL katılmıştır. 

Klinik Rehber Hemşire Eğitim Koordinatörlüğü 

✓ Uzaktan eğitimden dolayı eğitimlerin gerçekleştirilemediği belirtildi. 29-30 Mart 

2021’de bir eğitimin düzenleneceği belirtildi. 

✓ İkinci eğitimin dönem sonuna doğru planlandığı ifade edildi. 

Akreditasyon Komisyonu 

✓ Aralık 2020’de HEPDAK’a ara değerlendirme başvurusu yapıldığı ve başvuru 

dilekçesinin gönderildiği ifade edildi. 

✓ Ara Değerlendirme Raporu’nun Temmuz 2021’de HEPDAK’a sunulacağı belirtildi. 
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✓ Akran Yönderlik Sistemi çalışıldığı veÖğrenci Uyum ve Geliştirme Komisyonuna 

devredildiği ifade edildi. 

✓ Dış paydaş anketleri Kalite Komisyonu ile birlikte çalışıldığı ve Kalite Komisyonu ile 

işbirliği halinde çalışılmaya devam edildiği belirtildi. 

✓ İyileştirme formları üzerinde çalışılmaya devam edildiği ifade edildi. 

✓ Çalışmalarında diğer komisyonlarla birlikte çalışıldığı ifade edildi. 

Ölçme Değerlendirme Komisyonu 

✓ Ölçme Değerlendirme Komisyonu Çalışma Usul Esasları yeniden çalışıldı. 

✓ Yüz yüze eğitim süreçlerine ilişkin ölçme değerlendirme prosedürü revize edildi. 

Prosedürün son halinin gelecek hafta gönderileceği belirtildi. 

✓ Uzaktan öğretim süreci için Ölçme Değerlendirme Rehberi oluşturuldu. 

✓ Uzaktan öğretim süreci için Ölçme Değerlendirme Prosedürü revize edildi. 

✓ Sınavlarda genellikle ASOS (%71.4) kullanıldığı ifade edildi. MS Teams(%28.6) ve 

OYS (%5)platformlarının da çevrimiçi sınavlarda kullanıldığı belirtildi. 

✓ Anabilim dallarına yönelik “Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Teknikleri ve Klinik 

Değerlendirme” eğitimi düzenlendi. 

✓ Çevrimiçi Sınav Onam Formu ve Sınav Rehberleri oluşturuldu. 

✓ Sınavlara yönelik Öğretim Elemanları Eğitimleri ve Öğrenci Eğitimleri yapıldı. 

Deneme sınavları yapıldı. 

✓ Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin online sınav platformlarına yönelik görüşleri ve 

önerileri paylaşıldı. 

✓ Yapılandırılmış Hasta Başı Değerlendirme Yöntemlerine yönelik eğitimlerin 

planlandığı belirtildi. 

Bologna Komisyonu 

✓ Komisyonun güz yarıyılı faaliyet raporu paylaşıldı. 

✓ Komisyona ait Whatsapp grubu ve mail adresi oluşturulduğu ifade edildi. 

✓ Komisyonun çalışma usul esaslarının oluşturulduğu ve web sayfasına konulduğu 

belirtildi. 

✓ Ders Bilgi Paketleri güncellendi. 

✓ Fakültemizin “Eğitim Programı Kitabı” gözden geçirilerek, “2020-2021 Eğitim 

Öğretim yılı Hemşirelik Fakültesi Eğitim Programı Kitabı” başlığı verildi. 

✓ Derslerin Türkçe ve İngilizce isimleri gözden geçirilerek yeni isim listesinin yönetime 

iletildiği belirtildi. 
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✓ Yapılması planlanan faaliyetler paylaşıldı. 

Ders Eşdeğerlik ve Yatay - Dikey Geçiş Komisyonu 

✓ Yatay-Dikey geçiş ile gelen öğrenciler ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. 

✓ Yeni gelen öğrencilerinin ders eşdeğerliklerinin oluşturulduğu belirtildi. 

✓ Komisyonun usul esaslarının revize edildiği belirtildi. 

Araştırma Geliştirme Komisyonu 

✓ Pandemiden dolayı sadece bir faaliyet gerçekleştirildiği ifade edildi. 

✓ 2021 yılı içinde dört faaliyet planlandığı belirtildi. İkisinin proje yazımı ile ilgili, birinin 

studyprotocol oluşturma ve birinin de Q1 sınıfı dergilerde yayınlanan makalelerle ilgili 

olacağı ifade edildi. 

Uzmanlar Grubu Komisyonu 

✓ Süreç ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. 

Web Komisyonu 

✓ Web Komisyon Faaliyet Raporu paylaşıldı. 

✓ Ocak 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan duyurular, web sayfasına eklemeler ve 

revizyon talepleri sayıları paylaşıldı. 

✓ Fakültemizin web sayfası erişim istatistikleri paylaşıldı. 

✓ Komisyonun usul esasları güncellendi. 

✓ Web sayfasının bazı alanlarında güncellemeler yapıldığı ifade edildi. 

✓ Sosyal medya hesapları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. Hesaplardan yapılan 

paylaşım sayıları verildi. 

✓ Komisyonun istek ve talepleri paylaşıldı. 

Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü 

✓ Süreç ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. 

✓ Sınavların online yapılacağı belirtildi. 

Öğrenci Uyum ve Geliştirme Komisyonu 

✓ Komisyonun görev ve faaliyetleri paylaşıldı. 

✓ Nisan 2022’de Öğrenci Çalıştayı’nın planlandığı belirtildi. 

✓ Öğrencilere duyurulan kongreler paylaşıldı. 

✓ Güz döneminde kongreye katılan öğrenciler ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. 

✓ Bilimsel etkinliklere katılma talebi için oluşturulan “Öğrenci Bilimsel Araştırmalar 

Başvuru Formu”nun kullanılması istendi. 
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✓ Akran Yönderlik Programı hakkında bilgilendirme yapıldı. 

✓ Martın ikinci haftasında ayrıntılı bilgilendirme toplantısı ve Yönder Eğitim Programının 

öğrencilere uygulanacağı, danışan öğrencilere Martın 3. Haftasında bilgilendirme 

toplantısının yapılacağı ve yönder ve danışan öğrencilerin son testlerinin Haziran ayı 

sonunda uygulanacağı belirtildi.  

Psikososyal Danışmanlık Komisyonu 

✓ Komisyonun çalışma usul esaslarının revize edildiği ifade edildi. 

✓ Uzaktan eğitim sürecinde onlinepsikososyal danışmanlıklara devam edildiğine dair 

bilgi paylaşımında bulunuldu.  

✓ Antalya’da olan öğrencilere yüz yüze, uzaktan ise telefon ya da MS Teams üzerinden 

görüşmelerin devam edildiğine dair bilgi paylaşımında bulunuldu. 

✓ Görüşme yapılan öğrenci sayıları ve görüşme sayıları verildi. 

✓ Komisyon kapsamında iki Webinar düzenlendiği belirtildi. 

✓ Gereksinim belirlemek amacıyla anket uygulandığı ifade edildi. 130 öğrenciden alınan 

geribildirimler doğrultusunda belirlenen gereksinimler paylaşıldı. 

✓ Bahar döneminde iki webinar planlandığı ifade edildi. 

Burs ve Sosyal Hizmetler Komisyonu 

✓ Süreç ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. 

✓ Burs alan öğrencilerle ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. 

Spor Etkinlikleri Komisyonu 

✓ Pandemiden dolayı etkinliklerin düzenlenemediği ifade edildi. 

✓ Öğrencilerin motivasyonunu ve katılımını artırmak için kurumumuzun spor 

etkinliklerinde aldığı başarıların tarihçesinin oluşturulması ve sosyal medyadan 

paylaşılması planlanmaktadır. 

Yemin Töreni Komisyonu 

✓ Mart ayında ilk toplantının planlandığı ifade edildi. 

Sosyal Komite 

✓ Yılbaşı etkinliği düzenlendi. 

✓ Öğretim elemanlarının ve idari personelin mail aracılığıyla doğum günlerinin kutlandığı 

belirtildi. 

✓ Kuruma yeni katılan ve kurumdan ayrılan personel için iyi dilek mesajları online olarak 

paylaşıldı. 
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✓ Sağlık problemi nedeni ile geçmiş olsun mesajları online olarak paylaşıldı. 

✓ Vefat eden personel/yakınına taziye mesajları paylaşıldı. 

Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Komisyonu 

✓ Hemşirelik haftasında Webinar yapmayı planladıkları belirtildi. 

✓ Hastanelerle ve diğer kurumlarla görüşmelerin devam edildiği ifade edildi. 

✓ Hemşirelik haftası programı üzerinde çalışılmaya devam edildiği belirtildi. 

✓ Hemşirelik haftası programında Covid-19 ile ilgili bir sunum planlanıyor. Öğretim 

elemanlarından Covid-19 ile ilgili yapmış oldukları çalışmalarını sunmalarını 

bekledikleri ifade edildi. 

5. Dilek ve temenniler 

✓ Öğrencilerin mezun olmadan önce eksik uygulamalarını tamamlamaları önerildi.  

✓ Öğrencilerin mezun olmadan önce eksik olan uygulamalarını yaz döneminde 

tamamlama ile ilgili görüşlerin Bölüm Kurulu’nda ele alınarak Senato’ya sunulacağı 

ifade edildi. 

✓ Yüz yüze eğitimde online sınav yapılması ile ilgili kaygıların olduğu ifade edildi. 

✓ Intörn uygulama usul esaslarının gözden geçirilmesi önerildi. Revizyon için Eğitim 

Komisyonunun çalışacağı belirtildi. 

✓ Rehber hemşire sayılarının artırılması önerildi.  

✓ Bütün komisyonların faaliyet raporlarını web sayfasında ilgili yerlerde sunulması 

önerildi. 

✓ Komisyonların yıllık faaliyet raporlarının ilgili komisyonların altında paylaşılması 

yönünde planlamalar paylaşıldı. 

 
     Raportör 

Arş. Gör. Dr. Ahmet GÖKTAŞ 


