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Toplantı Tarihi-Saati 15/09/2022-11:00 

Toplantı Yeri Çevirimiçi 

Toplantı Sayısı 2022/3 

Gündem 

1.Fakülte ve bağlı bölümlerinin Vizyon/Misyonu 

2-Fakülteye bağlı bölümlerin program çıktıları 

3-Fakülte eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin anketler 

4-Uygulama alanları  
Alınan Kararlar, İstişare Edilen Konular 

 

Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulunun ilgili Yönetmelikleri 

uyarınca, paydaşları ile ilişkilerinin geliştirilebilmesi, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal 

katkı süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve bu yönde daha bütüncül 

değerlendirmelerin yapılabilmesi için Fakültemizin dış paydaşlarının işbirliğine ihtiyaç 

duyulduğundan, Kalite Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Fatmagül YUR başkanlığında Fakülte 
Kalite Komisyonu tarafından, Fakülte Danışma Kurulu, Dış Paydaş kurum ve kuruluş temsilcilerinin 
katılımıyla çevirimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 69 temsilci davet edilmiş olup, 40 
temsilci katılmıştır.  

 Dekan Yardımcısı Dr.Öğr. Üyesi Derya ALKAN , daha önce yapılan Danışma Kurulu 
toplantısı kararları ve Fakülte Kalite Komisyonu çalışmalarından bahsederek, amacın 
bugüne kadar süre gelen işbirliğinin güçlendirerek devamlılığını sağlamak, sektör-fakülte 
entegrasyonunu geliştirmek, Fakülte hedeflerine ulaşmak için sistem kurmak gerektiğini, iç 
ve dış paydaşlarla yapılan toplantıların ve geri bildirimlerin önemini, Hemşirelik Bölümü 
akreditasyonun ön değerlendirme sürecinde olduğunu katılımcılara iletti. 

Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç.Dr.Gonca KARAYAĞIZ MUSLU,   Hemşirelik 
Bölümünün 17. mezunlarını verdiğini, eylül ayı itibariyle kalite çalışmalarının başlatıldığını, 
iç ve dış paydaşların belirlendiğini,  YÖK kalite standartları ve Hemşirelik mevzuatındaki 
değişmelere göre bir takım revizyonlar yapmanın ve Kalite yönetmeliğine dayandırmanın 
gerekliliğini, geçen yıl akran değerlendirmeye alındığını, güçlü zayıf ve geliştirilmesi gereken 
yönlerin belirlendiğini, Hemşirelik Bölümünde amaç ne, amaca uygun öğrenci yetiştirdik mi, 
uygulama yerleri buna uygun mu, bunların yeniden değerlendirileceğini ve daha sonra 
akredite olma basamaklarından geçileceğini belirtti. 

Akran değerlendirmesinde, değiştirilmesi gereken, zayıf ve eksik yön olarak iç ve dış 
paydaşlarının belirgin bir şekilde ayrılmamış olması nedeniyle, Bölüm kurulu ile iç paydaşlar; 
üniversite içindeki diğer fakülteler öğrencilerimiz, hemşirelik bölümü akademik personeli, 
diğer bölümlerin akademik personel ve idari personel, dış paydaşların ise, öğrencilerimizin 
uygulamaya çıkılan kurum kuruluş ve özel sektörler, öğretim elemanlarından eğitim talebi 
olan  kurumlar, sağlık müdürlüğüne bağlı tüm kurumlar olarak belirlendiğine ve güçlü 
yönlerden birinin ise, pek çok uygulama alanının varlığı olduğunu ve izin onaylarından dolayı 
katılımcılara teşekkür etti. 

Hemşirelik Bölümünde 700 öğrencinin uygulamaya çıktığını, Fethiye devlet 
hastanesinin kapasitesi yeterli  olmadığından, Toplum Sağlığına açıldıklarını, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı kurumda çocuk sağlığını değerlendirdiklerini, çocukların  okul sağlığına 
yönelik geliştirilecek eğitimler verdiklerini, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde özel 
gereksinimli çocukların hemşirelik bakımını planlandıklarını  ve ailelerine yönelik eğitim 
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gereksinimlerini karşıladıklarını anlatarak, talep edilmesi halinde uzmanlık alanlarına göre 
eğitim desteği verebileceklerini belirtti. 

Hemşirelik Bölümünün öz değerlendirmesinin sonucunda, Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi’ne bağlı merkezde ve Fethiye’de hemşirelik bölümlerinin olduğunu, birlikte 
hareket edileceğini, öğrencilerin problem çözme, akıl yürütme eleştirel düşünme gibi 
becerilerini geliştirmek gerektiğini, Bölüm kurulunda Amaç, Misyon ve Vizyonu 
güncellediklerini, öğrencilerden beklentilerini, program çıktılarını geliştirdiklerini, bu 
toplantının amacının da dış paydaş görüşü önemli olduğundan, değerlendirmelerine ihtiyaç 
duyulduğunu, bu nedenle anketler oluşturulduğu anlattıktan sonra, katılımcıların kurumsal 
mail adreslerine, anketlerin gönderilmesinin uygun olduğuna karar verildi.  

 Dekan Yardımcısı Dr.Öğr. Üyesi Derya ALKAn, toplantının bir diğer konusunun, 
Fakültenin dış paydaş memnuniyet anketinin de aynı şekilde uygulanacağı, fakültede verilen 
eğitim ile uygulama alanında, ya da mezuniyet sonrası çalışma hayatında uyum var mı 
sorularına cevap arandığı olduğunu hatırlattı. 

Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç.Dr.Gonca KARAYAĞIZ MUSLU; katılımcılara, 
anketler açıklayarak,  

Uygulamaya gönderilen öğrenci bu amaçları karşılar mı, yeterli mi, güncelleme var 
mı? 

Nasıl bir hemşireden bakım almak isterseniz? 
Nasıl bir hemşire meslektaş ile çalışmak istersiniz? 
Nasıl bir hemşire yetiştirelim? 
Nasıl bir hemşirenin toplumda görev almasını istersiniz?, sorularını yöneltti. 
Fethiye Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Mürşide ÇETİNER; Öğrencilerin hasta 

bakımı, tedavi,.. vb belli bir eğitim alarak geldiğini, iş hayatında hemşirelik dışında da 
sekreter, eczacı,  personel açığını kapatma gibi işleri  yaptıklarını, evrak işinin ve 
doldurulması gereken formların olduğunu, eğitim ile işleyişin farklı olabildiğini, bir  
hemşirenin bilgi beceri sahibi, her şeye hakim empati kurabilen güler yüzlü olmasını 
beklediğini ifade etti. 

Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç.Dr.Gonca KARAYAĞIZ MUSLU, program çıktılarının 
bu beklentileri karşılayabilecek düzeyde eğitim verildiğini, 1 .sınıf öğrencisinin bu beklentileri 
tam karşılayamayabileceğini, empati ve sempatiyi ayıramayabileceğini belirterek,  Fethiye 
Devlet Hastanesindeki meslektaşlarının mentor&menti, rehber&hemşire,  usta& çırak gibi 
uygulamaya destek verdiklerini, uygulamadaki yükü aldıklarını katılımcılara anlattı. 

     Okul sağlığı anlamında yüksek lisans programının başladığını, Özel 
Rehabilitasyon Merkezlerinde fizyoterapist, odyolog, konuşma ve dil terapisti, çocuk 
gelişimci de bulunduğundan, ekip çalışmasının ve toplumda sağlığı koruma alanında 
görevlerinin önemine de değindi. 

 İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birim Sorumlusu Göksel TATLI; 30 yıldır meslekte 
olduğunu, kurumuna meslek lisesi ve fakülteden öğrenci geldiğini, Hemşirelik Bölümü 
öğrencilerinin kaliteli olduğunu belirterek, akademisyenlere teşekkür etti. Nasıl bir Hemşire 
sorularına, tebessüm eden, empati yapabilen, invaziv işlemlerde ne yaptığını, nasıl 
yapılması gerektiğini ve sonuçlarını bilen bir hemşire beklediğini, kurumunda poliklinik 
olmadığını ama öğrencilerin uygulamada resmi yazışma ve mevzuat hakkında bilgi sahibi 
olduklarını anlattı. 

Kalite Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Fatmagül YUR, bilgilendirmeler için teşekkür 
ederek, Fakültenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlediklerini, Z kuşağının farklı olduğunu, 
Dekanlar toplantısına katılımda da bu konuların konuşulduğunu, eğitimcilerin de eğitilmesi 
gerektiğini, kurumlarında bu konuda sorumlulukları olduğunu, temel eğitimin fakültede ama 
uygulama alanlarındaki rehberlikle öğrencilerin şekillendiğini, bu nedenle hep birlikte 
sahiplenerek ortak bir yol haritası çizilmesi gerektiğini, desteklerinden memnun olduklarını, 
Z kuşağının çabuk sıkılan, çok zeki, çabuk kavrayan gençler olduğunu, çok teorik bilgi 
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istemediklerini ve klasik&eski kuralları sevmediklerini, değişim istediklerini,  bakış açılarının 
farklı olduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini, artık klasik eğitimin, öğrenci bazlı 
teorikten eğitimden çok uygulamalı ve öğrencinin sahada  çalışan şeklinde evrildiğini, kontrol 
geliştirmek için belli yöntemler uygulanacağını,  %60-%70 öğrencinin kendi çabası olması 
gerektiğini ve bunları yapabilmek için dış paydaşlar olarak kurumlara  ihtiyaç olacağını ifade 
etti. 

 Fethiye ilçesinde kurumlardan destek alınabildiğini, diğer Dekanların bulundukları 
il/ilçelerde zorluk çektiklerini, kurumların yardım ve desteğinden memnun olduklarını ve 
devam etmesini beklediklerini, öğrenciye kurumlara çıkmadan önce gerekli eğitimin 
verildiğini, kurumlara destek olacak şekilde sıkıntı yaratmadan öğrencilerin gelişim için 
gerekli önlemlerin alındığını belitti. 

 Gençlerin, hepimizin, ülkemizin geleceği olduğunu, Fethiye olarak bu konuda 
sorumlu olduklarını, paydaşların görüşünün çok önemli olduğunu, bu dönem öğrenci 
uygulamaya geldiğinde fakülte bölümlerinin eksik ve güçlü yönlerini belirlemeye çalışıp, geri 
dönüş yapmalarını,  Üniversitenin dış değerlendirmesi olacağını, yıllardır yapılan işlerin her 
birinin kanıta dayalı yazılı ve görsel olacak şekilde belgelendirileceğini katılımcılara izah etti.  

 
Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç.Dr.Gonca KARAYAĞIZ MUSLU, müfredat eğitim 

programını güncellediklerini, dersin hocasının görüşünün artık yeterli olmadığını, 
uygulamaya yapılan kurumun görüşü, hastanın görüşü, memnuniyeti  Sivil Toplum 
Kuruluşları, mezunlar yani dış paydaşlar ile müfredatın güncellenmesi gerektiğini, pek çok 
kurum ile çalıştıklarını, ikili ilişkiler le yapılan işleri, görüşmeleri artık toplantı tutanağı haline 
getirip kanıt oluşturulmasını, görüş alınması gerektiğinden, kısa anketleri cevaplanmasının 
önemli olduğunu, mezun öğrencilerin de toplantılara katılacağını, el birliğiyle eğitimi kaliteli 
haline getirebileceğini, web sayfalarını ziyaret etmelerini, sektörler arası işbirliğini 
önemsediklerini ve her türlü desteği seve seve verebileceklerini,  yardım edebileceklerini 
belirtti. 

Dr.Öğr.Üyesi Pınar ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK, anketler ellerine geçince katılımcıların, 
anlatılanları daha iyi kavrayabileceklerini ifade etti. 

Kalite komisyonu üyeleri, Fakültenin gerçekleştirdiği bilimsel, sosyal, kültürel ve 
sanatsal faaliyetlere Kamu/özel sektörün katkılarını ve uygulama alanlarındaki 
desteklerinden memnuniyetini dile getirerek, iletişimin ve karşılıklı iş birliğinin devamlılığını 
temenni ederek toplantıyı, katılımları için teşekkür ederek sonlandırdı.  

 
                                                                               

 
 


