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Fakültemiz Akreditasyon Komisyonu kapsamında “Temel Standart (TS) 3 Eğitim Programı” 

alt komisyonu, 19/02/2021 tarihinde komisyon başkanı Doç. Dr. Nazlı HACIALİOĞLU 

başkanlığında zoom üzerinden çevirim içi ortamda saat 21.00’de toplanmıştır. Fakültenin daha 

önce yapmış olduğu düzenlemelerle birlikte pandemi öncesi HEPDAK Öz Değerlendirme 

Raporu (ÖDR) içinde bulunan TS 3 Eğitim Programıyla ilgili başlıklar incelenmiştir.  

 

Toplantıda Alınan Kararlar: 

 

Madde 1: HEPDAK- ÖDR Hazırlama Kılavuzu (Sürüm: 5.0 – 17.12.2019) doğrultusunda 

Standart 1 Eğitim Programının Amaçları (EPA) komisyonu, program amaçlarını yeniden 

düzelemiştir. 

Madde 2: Madde 1 kapsamında eğitim programının içeriği (müfredat) ve uyumu 

karşılaştırılarak raporlanacaktır. Program içeriğine yönelik öneriler olursa sürekli iyileştirme 

standardı kapsamında revize edilmesi için ilgili kurula sunulacak. 

Madde 3: Standart 2 Program Çıktıları (PÇ), Standart 1 amaçları doğrultusunda Hemşirelik 

Eğitim Programının Program Çıktılarına son halini verdikten sonra lisans eğitim programının 

amaçları ve program çıktılarının ilişkilendirilmesi güncellenecek. 

Madde 4: Madde 3 doğrultusunda her ders için PÇ ve EPA ilişkileri güncellenecek. 

Madde 5: Öğretim elemanları yürüttükleri dersler için ders izlencelerini bir standart 

doğrultusunda güncellerken, PÇ ve EPA ile ilişkilendirilmesinin de bu program çıktılarına 

eklemeleri istenecek ve izlenceleri takip edecek komisyon üyesi tarafından kontrolleri 

yapılacak. 

Madde 6: Öğretim elemanları yürüttükleri ders/derslerin özelliğine göre kanıta dayalı bilgi ve 

uygulamaları konuları ile ilişkilendirip konu başlıkları içinde ifade edecek ve ders izlencesinde 

konu ve kaynaklarıyla birlikte belirtecekler. TS 3.2’yi takip eden komisyon üyesi izlenceleri 

değerlendirerek gerekirse öğretim elemanına düzenlemeler yapması için geribildirimde 

bulunacak. 
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Madde 7: Eğitim – öğretim yöntemleri (her derse özel) bilgi, beceri ve davranış alanlarına 

yönelik olarak ders izlencelerinde belirtilecek. TS 3.5’i takip eden komisyon üyesi izlenceleri 

değerlendirerek gerekirse öğretim elemanına düzenlemeler yapması için geribildirimde 

bulunacak. 

Madde 8: Eğitim programında Öğrenci Merkezli Aktif Öğrenme Yöntemleri (her derse özel) 

bilgi, beceri ve davranış alanlarına yönelik olarak ders izlencelerinde belirtilecek. TS 3.6’ yı 

takip eden komisyon üyesi izlenceleri değerlendirecek, gerekirse öğretim elemanına 

düzenlemeler yapması için geribildirimde bulunacak. 

(Aktif Öğrenme Yöntemleri ile ilgili ATA-ÖGEM sayfasının incelenmesi yararlı olacaktır). 

Madde 9: Eğitim programında Yaşam Boyu Öğrenme Yöntemleri genel başlıklar altında 

tanımlanmış olmalı. Sistemli işletilen danışmanlık hizmetleriyle öğrenciler bilimsel, kişisel, 

mesleki ve sosyal gelişimlerine yönelik etkinliklere katılmaları için teşvik edilecek. Bu 

standartla ilgili Rehberlik- Danışmanlık- Burs Komisyonu’ndan veri akışı sağlanacak. TS 

3.7’yi takip eden komisyon üyesi veri akışını ve eksiklikleri izleyecek, komisyon başkanına 

iletecek, düzenleyici önlemlerin alınmasına yönelik faaliyetler belirlenecek. 

Madde 10: Eğitim programında toplumun öncelikli sağlık sorunlarının güncel durumu İl Sağlık 

Müdürlüğü’nden resmi yazı ile istenecek ve ilgili derslerin içeriğinde yer alanlar belirlenecek, 

almayanlar entegre edilecek. Ders izlencelerinde yer alacak. TS 3.8’ i takip eden komisyon 

üyesi izlenceleri değerlendirerek, gerekirse öğretim elemanına düzenlemeler yapması için 

geribildirimde bulunacak. 

Madde 11: Zorunlu derslerde öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcılık, problem çözme 

becerilerinin gelişimi için öğrenme etkinliklerinin neler olduğu, ders izlencesinde belirtilecek. 

Bu alanla ilgili seçmeli dersler nelerdir? Yeterli değilse bir sonraki dönem için şimdiden 

seçmeli ders çalışmalarının yapılması için yönetimle iş birliği yapılacak ve takibi sağlanacak. 

TS 3.9’ u takip eden komisyon üyesi izlenceleri değerlendirerek gerekirse öğretim elemanına 

düzenlemeler yapması için geribildirimde bulunacak. 
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Madde 12: Eğitim programında klinik/saha uygulamalarına yönelik genel ve her ders için 

politika ve prosedürler güncellenecek. Uygulamaya yönelik ders izlenceleri de oluşturulacak. 

Klinik Uygulama Komisyonu ile iş birliği içinde veri akışı sağlanacak. TS 3.12’yi takip eden 

komisyon üyesi izlenceleri değerlendirerek gerekirse öğretim elemanına düzenlemeler yapması 

için geribildirimde bulunacak.  

Madde 13: Ders izlencelerinde amaç ve hedeflere ulaşmada esas olan öğrenme çıktıları için 

oluşturulan ölçüm araçları ders izlencesinde yer alacak, süreç ve sonuç değerlendirme 

yöntemlerinin yıl sonu değerlendirmeye etki oranları dönem başında belirlenecek, ölçme 

değerlendirme komisyonuna iletilecek. Süreç içinde ölçme değerlendirme yapıldıkça kayıt 

altına alınması sağlanacak ve istendiğinde ilgili komisyon üyesine verilecek. TS 3.13 

standardından sorumlu komisyon üyesi ölçme değerlendirme komisyonu ile birlikte bu verileri 

toplayıp rapor edecek. 

Madde 14: Program içinde ders içerikleri, uygulamalar, danışmanlıklar vb etkinliklerde 

eklemeler ya da düzenlemeler yapıldığında revizyonun, Sürekli İyileştirme Standart Komisyon 

Başkanına iletilmesi gereklidir. Bu süreçte öğrenci geribildirimlerinin alınması, kaydedilmesi 

ve revizyonların yapılması önemlidir. Sürekli İyileştirme Komisyonu ile iş birliği yapılacak. TS 

3.15 standardından sorumlu komisyon üyesinin iyileştirme komisyonu ile birlikte veri akışını 

sağlayıp raporlaması gerekecek. 

Madde 15: Gelişim Standardında öğrencilerin program dışındaki öğrenmelerinin tanımlanması 

için Rehberlik, Danışmanlık ve Burs Komisyonu ile iş birliği yapılacak. Öğrenciler bu öğrenme 

alanına yönlendirilecek. Konu ile ilgili kanıtlar danışmanlar aracılığı ile toplanıp raporlanacak. 

Sonuç olarak Ders İzlencelerinin etkili bir şekilde hazırlanması, danışmanlık hizmetlerinin 

planlı ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesiyle bu alana yönelik veri/kanıtların çoğu elde 

edilmiş olacaktır.  

Ek olarak uzaktan eğitim süreçlerini daha verimli ve etkin bir şekilde işletebilmek için Uzaktan 

Eğitim Politikası ve Yönergesi hazırlanacaktır. 
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Madde 16: Temel Standart 3 Eğitim Programı alt komisyon üyelerinin görev dağılımları 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  
 

 

Standart 3. Eğitim Programı Alt Başlıkları 
 

Görevlendirilen Üye 
3.1.  Eğitim programının içeriği Dr. Öğr. Üye Türkan KADİROĞLU 

3.2  Eğitim programının kanıta dayalı bilgi ve 
uygulamalara temellendirilmesi  

Dr. Öğr. Üye Türkan KADİROĞLU 

3.3  Eğitim programının kredilendirilmesi  Dr. Öğr. Üye Türkan KADİROĞLU 

3.4.  Eğitim programı modelinin tanımlanması Doç. Dr. Nazlı HACIALİOĞLU 

3.5.  Eğitim-öğretim yöntemlerinin tanımlanması Doç. Dr. Özlem Şahin ALTUN 

3.6.  Eğitim programında öğrenci merkezli aktif 
öğrenme yöntemlerinin kullanılması 

Dr. Öğr. Üye Dilek GÜRÇAYIR 

3.7.  Eğitim programında yaşam boyu öğrenmenin 
tanımlanması 

Doç. Dr. Sibel Asi KARAKAŞ 

3.8.  Eğitim programında toplumun öncelikli sağlık 
sorunlarına yer verilmesi 

Doç. Dr. Aslı Sis ÇELİK 

3.9.  Eğitim programında üniversite mezunu 
niteliklerine yer verilmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek GÜRÇAYIR 

3.10.  Eğitim programında mutlaka yer alması gereken 
konular ve programın HUÇEP ile uyumu 

Doç. Dr. Aslı Sis ÇELİK 

3.11.  Hemşirelik beceri laboratuvarları ve diğer 
laboratuvarların tanımlanması 

Arş. Gör. Gamze BULUT 

3.12.  Uygulama alanları Arş. Gör. Gamze BULUT 

3.13  Ölçme-değerlendirme sisteminin oluşturulması 
ve işletilmesi 

Öğr. Gör. Raziye ENGİN 

3.14  Öğrencilerin öğrenme etkinliklerinin ölçülmesi 
ve değerlendirilmesi 

Öğr. Gör. Raziye ENGİN 

3.15  Program değerlendirme Tüm komisyon üyeleri 

3.1.  Öğrencilerin program dışındaki öğrenmelerinin 
tanınması için tanımlı süreçler Doç. Dr. Sibel Asi KARAKAŞ 

 

   EK             
 

Uzaktan eğitim politikası ve yönergesi oluşturma 
 

Doç. Dr. Nazlı HACIALİOĞLU 
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Bir sonraki toplantıya kadar yapılması planlanan işlemler: 

• Lisans eğitim programının amaçları ve program çıktılarının ilişkilendirilmesine yönelik 

dokümanların toplanması, 

• Eğitim programının kanıta dayalı bilgi ve uygulamalara yönelik oluşturulmasının takip 

edilmesi, 

• Eğitim programındaki yeni müfredatın güncelliği kontrol edilerek Lisans Eğitim Planı 

tablosunun şekillendirilmesi,  

• Yaşam boyu öğrenme kapsamında öğrencilerin kurum dışı yaptıkları etkinliklere yönelik 

belgelerin toplanması, 

• Ders izlencelerinin numaralandırılması konusunda yönetimle iletişime geçilmesi,  (Mevcut 

izlencelerde tarih ve dönem görünmekte, numara bulunmamaktadır). 

• Kavramları net bir ifadeyle tanımlamanın gerekliliği, özellikle yöntem ve teknik 

kavramlarının ayrıştırılması (Yöntem: Bir amaca ulaşmak için izlenen yoldur. Teknik: Bir 

öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimidir. Kısaca yöntem tasarlama, teknik ise bu 

tasarının uygulanmasıdır) gerekliliği vurgulanarak mevcut eğitim yöntemlerinin gözden 

geçirilerek geliştirilmesi, 

• Seçmeli derslere yönelik incelemeler yapılarak zorunlu seçmeli, bölüm derslerinden 

seçmeli ve sosyal konularda seçmeli ders şeklinde gruplandırılarak ilgili dekan 

yardımcısına bilgi verilmesi, gerekirse eğitim komisyonunda görüşülmesinin sağlanması, 

• Eski rapor dokümanları değerlendirilerek yeni dokümanlarla birlikte sunulması,  

• Öğrenme çıktılarının, EPA ve PÇ’nin karşılaştırılmasında kritik öneme sahip bilgi, beceri 

ve davranış bileşenlerine göre oluşturulması konularında iş planı belirlenmiştir.  

STANDART 3. EĞİTİM PROGRAMI EKİBİ 

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Nazlı HACIALİOĞLU 

Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sibel ASİ KARAKAŞ 

Üye: Doç. Dr. Özlem ŞAHİN ALTUN 

Üye: Doç. Dr. Aslı SİS ÇELİK 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Dilek GÜRÇAYIR 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Türkan KADİRLİOĞLU 

Üye: Öğr. Gör. Raziye ENGİN 

Üye: Arş. Gör. Gamze BULUT 
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TOPLANTIYA AİT KANITLAR 

 

 

 

 

 




