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         Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölüm Başkanlığı I. Fakülte ve Yüksek Okullar ile 

Meslek Yüksek Okulları Eğitim-Öğretim Çalıştayı’nda sunulmak üzere Müdüriyetimiz 

tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmış ve bölümümüze ait 

sonuçlar bu raporda sunulmuştur. Bölüm olarak iç paydaşlarımızdan mezun, öğrenci, öğretim 

elemanları ile  dış paydaşımız olan kurum çalışanları ile rehberde sunulan örnek görüşme 

formları çerçevesinde görüşmeler yapılmıştır. 

          Bu çalışma kapsamında Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölüm Başkanlığı, İlk ve Acil 

Yardım Programı’nın Müfredat Programını emsal üniversitelerle eksiklik, aksaklık, güçlü 

yönleri, müfredat programlarının durumu, öğretim elemanı durumu, kapasite durumu ve araç-

gereç durumu bakımından karşılaştırmış ve bunlara yönelik planlamaları açıklamıştır. Eğitim-

öğretim kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla programımızda görevli 3 öğretim elemanı ile 

programımızda eğitim gören ve mezun olmuş toplamda 20 öğrencinin ve ayrıca kurum dışı 

paydaşlarımızdan (İşveren/İşletme Yöneticileri/Meslek Örgütleri Temsilcileri Görüşleri) 10 

kamu görevlisinin görüşlerine başvurulmuştur. 

Program öğretim elemanları 3 öğretim görevlisinden oluşmaktadır. Bölüm Başkanı 

Öğr. Gör. Ümit KILIÇ Fizyoloji (TIP) ABD doktora eğitimine devam ederken, Öğr. Gör. 

Burcu YÖN ve Öğr. Gör. Hacer ALEMDAR Fizyoloji (TIP) ABD master derecesine sahiptir. 

Çalıştay raporundaki görev dağılımı aşağıdaki gibidir: 

Sorumlu Öğretim Elemanı Sorumlu Olduğu Konular 

Öğr. Gör. Ümit KILIÇ Genel SWOT analizi  

Öğretim Elemanları ile Görüşme  

İlk ve Acil Yardım Programı Çalıştay 

Raporunun Hazırlanması 

Öğr. Gör. Burcu YÖN Müfredat Programı Durumu SWOT Analizi  

Öğretim Elemanı Durumu SWOT Analizi  

Mevcut Öğrencilerle Görüşme  

Kamu Kurumları İle Görüşme 

Öğr. Gör. Hacer ALEMDAR Kapasite Durumu SWOT analizi 

 Araç Gereç Durumu SWOT analizi  

Mevcut Öğrencilerle Görüşme 

 

 



İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI MÜFREDAT PROGRAMLARININ DURUMU: 

Öğrenci Görüşleri 

Bölümümüzde eğitim gören öğrencilerle yapılan görüşmelerde, öğrencilerimizin pek 

çoğu bölümün teorik ve pratik öğretilerle oldukça önemli bir bölüm olması nedeniyle eğitim 

süresinin önlisans düzeyinden lisans düzeyine çıkarılarak, 4 yıl olmasını ifade etmiştirler.  

Öğrenciler aldıkları teorik eğitimin yeterli ancak pratik eğitimin yetersiz olduğu 

görüşündedir. Bununla birlikte müfredatta belirtilen seçmeli derslerin, kendileri tarafından 

seçilen dersler arasından ders programına dahil edilmesini, sistemin mecbur bıraktığı alan dışı 

derslerden olmamasını istemektedir. Ayrıca bazı seçmeli ders kredilerini fazla bulduklarını 

belirtmişlerdir. 

Mezun Görüşleri 

Öğrencilerimiz bu programdan mezun olan birinin iyi düzeyde insan anatomisi bilmesi 

gerektiği, olay yeri yönetimi becerisi kazanmış olması, tıbbi malzeme kullanımı bilgisi, 

ambulans yönetimi ve acil ekipmanların kullanım becerisi ve iyi bir insan ilişkileri becerisi 

kazanması gerektiğini söylemektedirler.  

Öğrencilerimizin %20'si program içeriğindeki alan derslerinin mesleki beceri 

geliştirme açısından yeterli olduğunu savunuyor. Diğer öğrenciler ise henüz iş hayatına 

başlamadıklarını ancak stajlarda deneyimledikleri kadarıyla Acil Hasta Bakımı, Ambulans 

Eğitimi gibi derslerde daha çok uygulama yapılması gerektiğini bunun yanında farmakoloji 

dersinin genel farmakolojiden çok acil ilaçlarına yönelik anlatılması gerektiğini düşünüyor. 

Bir öğrencimiz ise EKG dersinin daha çok vaka üzerinde işlenmesi gerektiğini belirtiyor. 

Görüştüğümüz öğrencilerden %80'i henüz iş bulamadıklarını belirtirken, %20'si kazandığı 

yeterliliklerin istihdam edilmesine katkısı olduğunu söylemektedir. Görüştüğümüz 

öğrencilerin %40'ı aldığı eğitimin yeterli olduğunu düşünüyor. Diğer öğrenciler ise 

uygulamaların yetersiz olduğunu, EKG yorumlama ve ilaç bilgisinde eksiklikler olduğunu 

düşünüyor. Öğrencilerin %80' i çalışmıyor, çalışanlar ise mevcut konumundan memnun 

olduğunu belirtiyor. Öğrencilerin %80'i genel olarak aldıkları eğitimden ve bölümlerinden 

memnun olduklarını belirtip tanıdıklarına da önereceklerini söylerken, %20'si bu bölümün 

beklentilerini karşılamadığını ve önermeyeceklerini belirtti.  

Öğrencilerimizin hepsi aldıkları eğitimin kişisel gelişimlerine olumlu katkısı olduğunu 

belirtiyor. Öğrencilerin %20'si aldığı eğitimin örgüt kültürüne uyum, örnek olma ve takım 



çalışmalarında katkı sağladığını söylüyor. Öğrencilerin hepsi bilgi güncellemesinin gerekli 

olduğunu düşünüyor. Belli aralıklarla mezunları da kapsayan eğitimler verilmesi gerektiğini 

belirtiyor. Öğrencilerin hepsi bölümle bağını sürdürmeye çalıştığını söylüyor. Okulun 

sitesinden bölümle ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirtiyorlar. 

İşveren/İşletme Yöneticileri/Meslek Örgütleri Temsilcileri Görüşleri 

  Bölüm öğrencilerimize staj uygulaması yaptırdığımız kurumlardaki ( Düzce 

Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve 112 Acil Sağlık İstasyonları ) personeller 

ile öğrencilerimiz ve kurumumuz hakkındaki düşünce ve önerileri öğrenmek adına 

görüşmeler yapılmıştır.  

Personellerin pek çoğu öğrencilerimizin teorik anlamda yeterli ancak uygulama ve 

iletişim becerileri açısından yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Yapılan görüşmeler 

sonucunda personeller birimlerine stajyer öğrenci gelmesini istemekte ve stajyerlerin iş 

yüklerini hafiflettiğini düşünmektedir. Bu nedenle gelecek stajyer öğrencinin gece nöbetine de 

dahil olması fikrini savunmuşlardır.  

Kurumumuz ile ilgili olarak birimleriyle birlikte, öğrencilerle bilgi ve deneyim 

paylaşacak toplantılar yapılmasının öğrenciler için olumlu olacağını ifade etmişlerdir. Önemle 

vurdukları bir konu da bölümle ilgili mezun sayısının fazla olması ve mezunların ilgili 

birimler yerine yan birimlerde destek elemanı olarak çalıştırılması olmuştur. 

Öğretim Elemanlarının Görüşleri 

Bölümümüzde kadrolu 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. Programımızda 

program yeterlilikleri açısından değerlendirme yaptığımızda emsal üniversitelere göre gerekli 

teorik ve pratik altyapı bilgilerinin daha iyi oluşturulduğunu ancak daha verimli uygulama 

becerisi ve teorik anlamda bilgi donanımına sahip olabilmek için bu programın en az lisans 

seviyesinde olması gerektiğini düşünmekteyiz.  

Mevcut ders planları ele alındığında diğer üniversitelere göre mesleki bilgi ve beceri 

kazandıracak derslerin tamamının fazlasıyla mevcut olduğunu düşünmekteyiz. Ders 

AKTS’leri karşılaştırıldığında yine mesleki beceri kazandıracak derslerin teorik ve uygulama 

saatlerinin daha fazla olduğunu görüyoruz.  



Öğrencilerimize üniversite coşkusu kazandırmak adına Üniversitenin sunmuş olduğu 

imkânların yanında bölüm olarak farklı sosyal etkinliklerin yapılması gerektiğini 

düşünüyoruz. 

           İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARI DURUMU 

Öğrenci Görüşleri 

Bölümdeki mevcut olan öğretim elemanı sayısının (3 Öğretim görevlisi), öğrenci sayısına 

paralel düşünüldüğünde oldukça yetersiz olduğu ve bu durumun kendilerinde olumsuz etki 

bıraktığını belirtmişlerdir. Öğretim elemanı sayısının azlığı ve öğretim elemanlarının ders 

yüklerinin fazla olması nedeniyle beklenilen düzeyde uygulama yapamadıklarını söyleyerek, 

bu düşüncelerine öğretim elemanlarının sayıca az olmasına karşın niteliksel olarak yeterli 

olduğunu eklemişlerdir. 

Mezun Görüşleri 

Öğrencilerimizin %80'i öğretim elemanlarının nitelik bakımından yeterli olduğunu 

ancak kadro sayısının az olduğunu belirtiyor. %20'si ise her açıdan yeterli buluyor. 

Öğrencilerin geneli fiziki imkanların yetersizliğinden (uygun laboratuar olmaması) dolayı 

uygulamalı derslerin yeterli düzeyde yürütülemediğini belirtirken, uygun şartlar sağlandığında 

bu sorunun ortadan kalkacağını savunuyor.  

Öğretim Elemanlarının Görüşleri 

Birimimizde bulunan akademik personel müfredatta yer alan dersleri verebilecek 

düzeyde tecrübeli ve bilgilidir. Öğretim Elemanı sayısı emsal üniversitelerle 

karşılaştırıldığında hemen hemen aynı sayıda olduğu görülmektedir. Ancak Öğretim elemanı 

sayısının uygulama tabanlı bir bölümde en az 4 olması gerektiğini düşünüyoruz. Öğrenci 

sayılarının fazla, öğretim elemanı sayısının az olması yeterli uygulama yapma imkânını 

olumsuz etkilemektedir. Öğretim elemanlarının planlamaları yapılırken öncelikle acil sağlık 

hizmetleri alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip tecrübeli kişilerin gelmesi gerektiği göz 

önünde bulundurulmalıdır. Öğrenci sayısına göre öğretim elemanlarının sayısı arttırılmalıdır.  

 

 

 



İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI KAPASİTE, ARAÇ VE GEREÇ DURUMU 

Öğrenci Görüşleri 

Eğitim hayatları süresince kendilerine ait bir binada hizmet verememenin kendilerini 

yıprattığını, derslikleri ısınma, ışıklandırma, havalandırma ya da görsel açıdan oldukça eksik 

bulduklarını, mevcut laboratuarın uygulama yapabilmek adına elverişşiz bulduklarını dile 

getirmişlerdir. Uygulama materyallerini eksik bulmakta, materyal yeterli olsa dahi öğretim 

elemanıyla birlikte uygulama yapabilmek için gereken ortamın sağlanamaması (laboratuarın 

ortak kullanılması, ses, gürültü, öğrenci sayısının fazlalığı vs.) nedeniyle istenilen düzeyde 

uygulama yapamadıklarından şikâyet etmektedir. 

Mezun Görüşleri 

Okudukları dönemde kullanılan dersliklerin ve laboratuarların yetersiz olduğunu, mevcut 

sınıfların fiziki şartlarının çok kötü olduğunu ve kütüphanenin öğrenci kapasitesinin az 

olduğunu belirttiler. Bölüme uygun şartlarda bir laboratuar sağlanması ve yeterli sayıda 

derslik temini olması gerektiğini önerdiler. % 60'ı bölümün görsel ve işitsel ders araç ve 

gereçlerini, laboratuar veya atölye malzemelerini yetersiz bulurken, % 40'ı malzemelerin 

yeterli ancak kullanım alanının yetersiz olduğunu belirtiyor. 

Öğretim Elemanlarının Görüşleri 

Bölümümüzün mevcut fiziki kapasitesi ele alındığında doğrudan bize ait bir 

laboratuarın olmaması, derslik sıkıntısı, dersliklerde internet olmaması öğrenci sayısın fazla 

olması bizi olumsuz etkilemektedir. Mevcut sorun ancak şuan yapımı devam eden yeni 

derslikler ve kendimize ait laboratuar olmasıyla çözülebilir.  

Bölümümüzde kullanılan araç gereç ve laboratuar malzemeleri diğer üniversitelere göre 

yeterli ancak uygulama alanımız eksiktir. Bu sorunda ancak yeni derslik ve laboratuarla 

çözülebilir. Laboratuar alanlarımız kısıtlı olmasına rağmen öğretim elemanları özveriyle her 

bir öğrenciye birebir uygulama yaptırmaktadır. Ancak staj yapılan kurumlarda öğrenci 

sayısının fazla olması uygulama alanlarının kısıtlı olması uygulama yapma şanslarını olumsuz 

etkilemektedir. 


