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GİRİŞ 

 

Üniversitemizde düzenlenecek olan I. Fakülte ve Yüksek Okullar ile Meslek Yüksek Okulları 

Eğitim-Öğretim Çalıştayı’na hazırlık doğrultusunda Müdüriyetimiz tarafından hazırlanan 

rehber doğrultusunda gerekli çalışma yapılmış ve bölümümüze ait sonuçlar bu raporda 

sunulmuştur. Bölüm olarak iç paydaşlarımızdan mezun, öğrenci, öğretim elemanları ile ve dış 

paydaşımız olan kurum çalışanları ile rehberde sunulan örnek görüşme formları çerçevesinde 

görüşmeler yapılmıştır. 

 

Eğitim-öğretim kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla programımızdan mezun olan 7 (yedi) 

öğrenciyle görüşülmüştür. Öğrencilerin 4’ü (dört) 2014-2015 öğretim yılında, 3’ü (üç) 2015-

2016 yılında mezun olmuştur. Öğrencilerden 2’si (iki) hemşirelikte lisans tamamlama 

programına devam etmekte, 2’si (iki) farklı bir sektörde çalışmakta, 1’i (iki) alanda 

çalışmakta ve 2’si (iki) iş aramaktadır. İş arayanlardan 1’i kısa süreli mesleğini yapmıştır. 

 

Eğitim-öğretim kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla programımızda öğrenim gören 6 (altı) 

öğrenciyle görüşülmüştür. Öğrencilerden 3(üç) tanesi 1. Sınıf, 3(üç) tanesi de 2. Sınıf 

öğrencisidir. Öğrenciler seçilirken not ortalamalarına göre her sınıf için her düzeyden (zayıf, 

orta, yüksek) bir öğrenci olacak şekilde seçim yapılmasına özen gösterilmiştir.  

 

Eğitim-öğretim kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla işveren/işletme yöneticileri/meslek 

örgütleri temsilcileri olan 9 (dokuz) kişi ile görüşülmüştür. İşveren-işletme yöneticileri 

seçilirken, daha çok dış paydaşlarımız olan kurumların yöneticileri, meslek örgütleri 

temsilcileri ve öğrencilerimiz ile bir araya gelen paydaş kurum çalışanları tercih edilmiştir.  

 

Program öğretim elemanları bir öğretim üyesi ve iki öğretim görevlisinden oluşmaktadır. 

Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serap Bulduk Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı 

doktorasına sahiptir.  Öğretim görevlisi Esra Usta Sakarya Üniversitesi’nde Hemşirelik 

doktora eğitimine, Öğr. Gör. Yeliz Dinçer İstanbul Üniversitesi’nde Kadın Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği doktora eğitimine devam etmektedir. Bu doğrultuda iki öğretim 

görevlisi hocamızın görüşleri alınmıştır.  
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Ayrıca beş emsal üniversite (Uşak Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, İbrahim Çeçen 

Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi) seçilerek müfredat programlarının 

durumu, öğretim elemanı durumu, kapasite durumu ve araç-gereç durumu karşılaştırılmış, 

bölümümüzün güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri ve bunlara yönelik eylem 

planlarımız açıklanmıştır.  

 

MÜFREDAT PROGRAMLARININ DURUMU: 

Mezunların Görüşleri: 

1) Okuduğunuz programın program yeterliliklerini (çıktıları) (mezun bilgi, beceri ve 

yetkinlikleri) nasıl değerlendirmektesiniz? Sizce bu bölümden mezun olan birinin 

sahip olması gereken bilgi ve beceriler nelerdir?  

Mezunlarımızın dördü program yeterliliklerine “Hastalıklar konusunda yeterli bilgiye 

sahip olmalı”, ikisi  “İletişim becerileri gelişmiş olmalı” , biri “İş disiplin ve ahlakını 

geliştirmiş olmalı”, biri “Görev yetki ve sorumluluklarını biliyor olmalı” ve yedisi 

“Yaşlıyı her yönüyle tanımlayabilmeli ve bakım uygulamalarını yapabilmeli” ifadelerinin 

eklenmesi gerektiğini belirtmiştir. 

 

2) Okuduğunuz programın mevcut ders planında yer alan dersleri mezuniyet sonrası 

deneyimleriniz doğrultusunda değerlendirdiğinizde önerileriniz neler olabilir? 

Mezunların üçü bölüm derslerinin yeterli olduğunu, bir mezun derslerin AKTS değerleri 

hemşirelik lisans tamamlama için uygun olduğunu, bir mezun seçmeli derslerin yetersiz 

olduğunu, bir mezun AKTS değerleri hemşirelik lisans tamamlama için uygun 

olmadığını, iki mezun uygulamaların yetersiz olduğunu, bir mezun farmakoloji ve 

fizyoloji derslerinin programa uygun hale getirilmesi gerektiğini, bir öğrenci hastalıkların 

oluşma mekanizmalarının derslerde daha ayrıntılı anlatılması gerektiğini söylemiştir. 

 

3) Mezuniyet sonrasında eğitimini aldığınız alanda iş bulabildiniz mi? Kazandığınız 

yeterlilikler istihdam edilmenize katkı sağladı mı? 

Mezunların ikisi hemşirelikte lisans tamamlama programına devam etmekte, ikisi farklı 

bir sektörde çalışmakta, biri alanda çalışmakta ve ikisi iş aramaktadır. İş arayanlardan biri 

kısa süreli mesleğini yapmıştır. 

 

4) Aldığınız eğitimin sektörde ihtiyaç duyduğunuz bilgi ve becerileri kazandırdığını 

düşünüyor musunuz? Eksik kaldığını düşündüğünüz yönler varsa nelerdir? 



 

4 
 

Mezunların üçü yeterli bilgi ve beceriyi kazandığını ifade etmiştir. Üç mezun fikri 

olmadığını, bir öğrenci ise bilginin yeterli ama beceri yetersiz olduğunu belirtmiştir. 

 

5) Çalıştığınız işletmede bulunduğunuz konum nedir? Bu konumdan memnun 

musunuz? Kazandığınız yeterlilikler bu konuma ulaşmada size bir katkı sağladı mı? 

Mezunlarımızın beşi “Yaşlı bakım teknikeri olarak çalışmadığı için fikrinin olmadığını”, 

biri “Yaşlı bakım teknikeri olarak çalışıp memnun olduğunu”, biri ise “Yaşlı bakım 

teknikeri olarak çalışılan zamanda ön lisans mezunu olunmasına rağmen 

kabullenilmediğini, kurs personelleri ile eş tutulduğunu” ifade etmiştir. 

 

6) Aldığınız eğitimden memnun musunuz? Tanıdıklarınıza okuduğunuz bölümde 

eğitim almalarını önerir misiniz? 

Mezunların üçü “Memnunum tanıdıklarıma öneririm”, üçü “İş bulma sıkıntılarından 

dolayı önermem” biri “Memnun değilim tanıdıklara önermem” olarak ifade etmiştir.  

 

7) Aldığınız eğitimin kişisel gelişiminize katkı (sosyal ve mesleki ilişkiler kurabilme, 

problem çözme, yeni fikirler üretebilme, sentezleyebilme ve yorumlama vb.) 

sağladığını düşünüyor musunuz? 

Mezun öğrencilerin tamamı aldıkları eğitimin kişisel gelişimlerine katkı sağladığını 

bildirmişlerdir. 

 

8) Aldığınız eğitim sayesinde çalıştığınız işletmeye katkı verdiğinizi düşünüyor 

musunuz? (yenilikçi öneri getirme, örgüt kültürüne uyum, görev tanımından farklı 

işler yapma, diğer çalışanlara örnek olma, diğer çalışanları eğitebilme, takım 

çalışması yapabilme) 

Mezunların beşi “Çalışmadığı için fikrinin olmadığını”, biri “Çalıştığı kuruma katkı 

sağladığını”, biri “Çalıştığı dönemde katkı sağlamak için uğraşmış ama tek önlisans 

mezunu olduğu için başaramadığını” ifade etmiştir. 
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Öğrencilerin Görüşleri: 

1. Okumakta olduğunuz programın program yeterliliklerini (çıktıları) (mezun bilgi, 

beceri ve yetkinlikleri) nasıl değerlendirmektesiniz? Sizce bu bölümden mezun olan 

birinin sahip olması gereken bilgi ve beceriler nelerdir? 

Öğrenciler bu konudaki görüşlerini program yeterlilikleri açısından şu şekilde 

değerlendirmiştir; ikisi “Etkili ve başarılı kişiler arası iletişim kurar”, biri “Yabancı dili doğru 

olarak kullanır, mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve 

alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar”  ve biri 

“Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır, Atatürk İlke 

ve İnkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünülür  “maddelerini program 

yeterlilikleri açısından en önemlileri olarak tanımlamış, ikisi ise “Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve 

Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda 

çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünülür”  maddesini gereksiz olarak ifade etmiştir.  

Mezun birinin sahip olması gereken beceriler arasından öğrencilerin dördü “invaziv girişim 

yapabilmeli”, ikisi “Sorumluluk sahibi olmalı ve sabırlı olmalı” biri “Bilgi ve becerilerini 

deneyime dönüştürebilmeli” ve biri “Hızlı karar verebilmeli” ifadelerini en önemliler olarak 

göstermişlerdir.  

 

2. Bölümünüzün mevcut ders planında yer alan dersleri öğrenci olarak deneyiminiz 

doğrultusunda değerlendirdiğinizde önerileriniz neler olabilir? 

Öğrenciler mevcut ders planında yer alan dersleri deneyimleri doğrultusunda 

değerlendirdiklerinde; biri  “Yara Bakımı”, biri  “Geriatrik Psikiyatri” biri “Anatomi” 

derslerini en gerekli dersler olarak gösterirken; dördü “Türk Dili” üçü “Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi” biri “Sağlık Sosyolojisi” biri “Sağlığın Değerlendirilmesi” biri “Sağlığı Geliştirme” biri 

“Güzel Sanatlar” biri “Fotografçılık”  dersini gereksiz olarak görmüştür. Bir öğrenci ise “Derslerin 

içeriklerini çok yoğun ve hemşireliğe yönelik” olarak değerlendirmiştir.  

 

3. Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) kavramı hakkında neler 

biliyorsunuz? 

Öğrencilerin beşi “AKTS kavramının anlamını” kavramış olup, üçü “Diğer üniversiteler ile 

AKTS’lerin uyumsuz olduğunu” düşünmektedir.  
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4. Programlarınızda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri 

(AKTS) hakkındaki görüşünüz nedir? 

Öğrencilerden ikisi “Stajların AKTS’si arttırılmalı”, biri “Bölüm derslerinin AKTS’si 

arttırılmalı”, biri “Derslerin AKTS’si orantısız” biri “Derslerin AKTS’si olması gerektiği gibi” 

şeklinde görüşlerini bildirmişlerdir.  
 

5. Programlarınızın yürütülmesinde öğrenci olarak aktif rol almanız konusunda nasıl 

teşvik edilmektesiniz? 

Öğrencilerden dördü bu konudaki görüşlerini  “Bölüm öğretim elemanları düşünce ve 

görüşlerimize değer verip destekliyorlar”, ikisi “Yeterli düzeyde teşvik ediliyoruz ama daha da 

arttırılabilir” ve biri ise “Daha fazla proje yapılabilir” şeklinde ifade etmişlerdir.  

 

6. Programın, sektörde ihtiyaç duyduğunuz bilgi ve becerileri kazandıracağını 

düşünüyor musunuz? Eksik olduğunu düşündüğünüz yönler varsa nelerdir? 

Öğrencilerden altısı bu konuda “Programın sektörde ihtiyaç duyacağımız beceri anlamında 

eksik kaldığını” dördü ise “Meslek tanımının yetersiz olduğunu” ifade etmiştir.  
 

7. Aldığınız eğitimden memnun musunuz? Tanıdıklarınıza okuduğunuz bölümde 

eğitim almalarını önerir misiniz? 

Öğrencilerden dördü “aldığı eğitimden memnun olduğunu”,  dördü “Gelecekte hak ettiği 

saygınlığı kazanırsa önerebileceğini ” ikisi “İş bulma konusunda geleceğinden endişeli olduğunu” 

biri “Maneviyatı yüksek olduğu için önereceğini, ayrıca  geçiş kolaylığı olduğunu” biri ise “Bu 

bölümde okumaktan memnun olmadığını” ifade etmiştir.  
 

8. Aldığınız eğitimin kişisel gelişiminize katkı (sosyal ve mesleki ilişkiler kurabilme, 

problem çözme, yeni fikirler üretebilme, sentezleyebilme ve yorumlama vb.) 

sağlayacağını düşünüyor musunuz? 

Öğrencilerden beşi aldığı eğitimin “Kişisel gelişimime katkı sağladığını” ikisi  “İletişim 

yönünü geliştirdiğini” ikisi ise “aile ve yakın çevresine yardımcı olmasını sağladığını” 

düşünmektedir.  
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İşverenlerin Görüşleri: 
1) İşletmenizde/kurumunuzda bölümümüz mezunlarını istihdam ediyor musunuz? 

Sektörün ihtiyaçlarını dikkate aldığınızda bölümümüzün verdiği mezun sayısı yeterli 

midir? 

Beş kişi istihdam edilmediğini, Beş kişi yaşlı bakım teknikeri mevcut olduğunu ancak 

sayının yetersiz olduğunu, Dört kişi Sektörün ihtiyaçlarına hizmet edeceği düşünüldüğünde 

mezun sayısı yeterli olmadığını, İki kişi ise mezun sayısının yeteli olduğunu ifade etmiştir.  

 

2) İstihdam ettiğiniz mezunlarımızı aşağıdaki ölçütler açısından nasıl değerlendirir 

siniz?  

i) Bilgi ve beceri düzeyleri (mesleki bilgi, uygulama becerileri, yabancı dil 

becerileri, iletişim becerileri, teorik bilgileri, teknolojik becerileri) 

Beş kişi bilgi ve becerilerinin yeterli olduğunu, iki kişi iletişim, bir kişi yabancı 

dil, bir kişi mesleki bilgi ve bir kişi uygulama becerileri alanında yetersiz 

olduklarını ifade etmiştir. İki kişi yabancı dil, iki kişi teorik bilgiler ve bir kişi 

teknolojik beceri konusunda mezunlarınızı yeterli değerlendiremediklerini ifade 

etmiştir.  

 

ii) İşletme/kuruma katkı verme düzeyleri (yenilikçi öneri getirme, örgüt 

kültürüne uyum, görev tanımından farklı işler yapma, diğer çalışanlara 

örnek olma, diğer çalışanları eğitebilme, takım çalışması yapabilme) 

İki kişi “İşletme, kuruma katkı verme” iki kişi “Takım çalışması yapabilme” iki kişi 

“Örgüt kültürüne uyum” iki kişi “Görev tanımından farklı işler yapma” bir kişi “Diğer 

çalışanlara örnek olma” bir kişi “Yenilikçi öneri getirme” konularında yeterli olduklarını 

ifade etmiş,  bir kişi “Bütün bu konularda çok yetersiz” olduklarını düşünmüş, bir kişi ise 

“Daha fazla tecrübeyle bütün bunlar gelişebilir” şeklinde görüşlerini ifade etmiştir.  

 

3) Sizce bu bölümden mezun olan birinin sahip olması gereken bilgi ve beceriler 

nelerdir? 

Dokuz kişi “Bakım, uygulama becerilerini bilmesi”, beş kişi “İletişim yeteneği”, üç kişi “Kendini 

geliştirebilmesi”, üç kişi” Sabır, merhamet, hoşgörü”, üç kişi “Bilgisini yansıtabilmesi” iki kişi 

“İlgi” bir kişi “Empati kurabilmesi” bir kişi “Profesyonel ” bir kişi “Spiritüel bakım yapabilmesi” 

bir kişi “Yeniliklere açık ve bir kişi “Sorumluluk sahibi” olması gerektiği şeklinde görüşlerini 

bildirmişlerdir.  
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4) Üniversite-sektör işbirliği konusunda ne tür beklentileriniz vardır? Aşağıdakiler 

açısından değerlendiriniz? Bu konuda başka beklentileriniz ya da önerileriniz varsa 

belirtiniz.  

Bir kişi staj gün sayısının arttırılması gerektiğini düşündüğünü ifade etmiştir.  

 

i) Sektöre yönelik eğitimler/kurslar/sertifika programları 
Altı kişi “Sektöre yönelik kurslar, sertifika programları olması” gerektiğini düşünürken, üç 

kişi “İletişim”, bir kişi “Hijyen” bir kişi “”Farkındalık” bir kişi “İlk yardım “ ve bir kişi 

“Yara bakımı” konularında sektöre yönelik eğitim ve sertifika programlarının 

düzenlenmesinin gerekliliğini ifade etmiş, bir kişi ise “Çalışanlara üniversiteden 

eğitim/sertifika verilmeli” şeklinde görüşünü bildirmiştir.  

 

ii) Araştırma sonuçlarının sektöre aktarılması (ortak araştırmalar, ortak 

yayınlar, ortak konferans/seminer vb.) 

Üç kişi “Ortak araştırmalar ve yayınların faydalı olacağı” nı düşünürken, bir kişi 

“Öğrenciler yurt dışı-yurt içi çalışmalara yönlendirilmeli” şeklinde görüşünü ifade 

etmiştir.  
 

iii) Araştırma alt yapısının paylaşılması (laboratuar, donanım, personel) 

Bu konuda bir kişi görüş bildirirken, araştırma alt yapısının paylaşılması 

gerektiğini ifade etmiştir.  

 

5) Mevcut öğrencilerle ilgili beklentileriniz nelerdir? Aşağıdakiler açısından 

değerlendiriniz. Bu konuda başka beklentileriniz ya da önerileriniz varsa belirtiniz. 

 

i) Öğrencilerin stajyer olarak istihdamı 

Üç kişi “Öğrenciler stajyer olarak ve uygun şekilde istihdam ediliyor”, iki kişi 

“Gün ve saat olarak staj süresi artmalı”, bir kişi “Kurum kültürüne uygun 

davranmaları gerekiyor”  bir kişi “İstihdam yetersiz” şeklinde görüşlerini ifade etmiştir.  
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ii) Öğrencilerle bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak toplantılar 

Dört kişi “Öğrencilerle bilgi ve deneyim paylaşarak belirli periyotlarla toplantılar 

yapılması yararlı olabilir” şeklinde düşünürken, bir kişi “Öğrenciler objektif olarak 

değerlendirme yapabilmeli” şeklinde görüşlerini bildirmişlerdir.  

 

iii) Öğrencilere yönelik işletme tanıtımları, iş başvurusu alma olanakları 

yaratacak kariyer günleri ya da iş ilanlarının birim içerisinde duyurulması 

Dört kişi “Duyuruların sıklaşması” bir kişi ise  “İş tanımlarının aydınlatılması” 

gerektiğini düşünmektedir.  

 

Öğretim Elemanlarının Görüşleri: 

1) Yürütmekte olduğunuz programın program yeterliliklerini (çıktıları) (mezun bilgi, 

beceri ve yetkinlikleri) emsal üniversiteler ile karşılaştırdığınızda değerlendirdiğinizde 

öğrencinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve turumu ne derece kazandırdığını 

düşünmektesiniz?  

Öğretim elemanlarından biri “Program çıktılarının alana yönelik olduğunu, diğer 

üniversitelerde daha genel yeterliklerin olduğunu” belirtirken diğer öğretim elemanı da 

“program yeterliklerinin alana uygun olduğunu” belirtmiştir.  

 

2) Yürütmekte olduğunuz programın mevcut ders planında yer alan dersleri hedeflerine 

ulaşma durumuna göre emsal üniversiteler ile karşılaştırdığınızda görüş ve önerileriniz 

neler olabilir? 

Bir öğretim elemanı ders içeriklerinin alana yönelik beceri geliştirmek için uygun olduğunu 

ve diğer üniversitelerden program hedeflerine ulaşma bakımından üstün olduğunu belirtmiştir. 

Diğer öğretim elemanı buna ek olarak seçmeli derslerin geliştirilmesini ve üniversite seçmeli 

derslerin artırılması gerektiğini belirtmiştir.  

 

3) Programların Bologna kriterlerine uygunluğunun veya eksiklerinin belirlenmesi, ders 

AKTS’lerini emsal üniversiteler ile karşılaştırdığınızda nasıl değerlendiriyor sunuz? 

Programda yürütülen derslerin Bologna kriterlerine uygun olduğunu anacak sistem arızaları 

nedeniyle güncelleme yapamadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca diğer üniversitelere göre 

uygulamalı derslere verilen kredi değerinin yüksek olmasının daha uygun bir yaklaşım 

olduğunu belirtmişlerdir.  
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4) Bölümünüzün öğretim elemanlarının yürüttüğü staj ve uygulamaları program 

yeterliklerini kazandırma bakımından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bir öğretim elemanı emsal üniversiteler ile karşılaştırdığında staj ve uygulama alanların 

yeterli olduğunu belirtmiştir. İlimizde açılacak yeni bir huzurevinin de öğrenci uygulamaları 

için kullanılabileceğini söylemiştir. Yaşlı bakım ilke ve uygulamalar derslerinin diğer 

üniversitelerden daha fazla teori ve uygulama saatine sahip olduğunu ve bu durumun 

öğrencilerin uygulamalarında öğretim elemanı sayısı yetersizliğini doğurduğunu belirtmiştir.  

Diğer öğretim elemanı uygulama alanlarının ve uygulama becerilerin program yeterliklerini 

kazandırmak için yeterli olduğunu belirtmiştir.  

 

5) Bölümünüz öğrencilere üniversite öğrencisi coşkusunu kazandırmak için sunduğu 

sosyal olanakları nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Öğretim elemanları öğrencileri merkez kampus içindeki sosyal olanakları kullanmaya 

cesaretlendirdiklerini belirtmişlerdir.  

 

 

ÖĞRETİM ELEMANI DURUMU: 

Mezunların Görüşleri: 

1) Okuduğunuz dönemdeki bölümünüzdeki öğretim elemanı kadrolarını sayı ve nitelik 

açısından nasıl değerlendir siniz? 

Mezun öğrencilerin tamamı öğretim elemanlarının nitelik açısından yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. Öğrencilerin %85,7’si öğretim elemanı sayısının az olduğunu belirtmiştir. 

 

2) Okuduğunuz dönemde bölümünüzdeki derslerde yürütülen öğretme yöntemlerini 

nasıl değerlendirirsiniz ve önerileriniz nelerdir? 

Mezunların üçü “öğretme yöntemleri yeterli ama geliştirilebilir”, dördü “Uygulama 

alanında geliştirilmeli, dördü “Öğretme yöntemleri yeterli” olarak ifade etmiştir. 

  

3) Mezuniyet sonrası bilgi güncelleme ihtiyacı duyuyor musunuz? Bu konuda mezun 

olduğunuz bölümden nasıl bir alıyorsunuz ya da almak istersiniz? 

Mezunların biri “Lisans eğitimine devam ettiğim için güncelliyorum”, ikisi “Gerek 

duymuyorum”, biri “Eski ders notlarıma bakarak güncelliyorum”, ikisi “Bölüm öğretim 

elemanları ile iletişime geçerek güncelliyorum”, ikisi “Web sayfasını takip ederek 
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güncelliyorum” biri “Arkadaşlarımla iletişime geçerek güncelliyorum” olarak ifade 

etmiştir. 

 

4) Mezuniyet sonrası bölümünüzle bağınızı sürdürüyor musunuz? (Zaman zaman 

bölümü ziyaret etme, bölümle ilgili haberleri takip etme, bölümün etkinliklerine 

katılma, bölümün yayınlarını takip etme, bölümün web sayfasını ziyaret etme, bölüm 

personeli ile görüşme, mezunlar derneğine üye olma gibi) 

Mezunların beşi “Web sayfasını takip ediyorum”, dördü “Öğretim elemanlarıyla 

görüşüyorum” biri “Bağım yok” olarak ifade etmiştir.  

 

Öğrencilerin Görüşleri: 

1) Bölümünüzdeki öğretim elemanı kadrolarını sayı ve nitelik açısından nasıl 

değerlendirir siniz? 

Öğrencilerden dördü “Program öğretim elemanlarının sayıları az”, biri “Program öğretim 

elemanlarının sayıları yeterli” beşi “Program öğretim elemanlarının nitelikleri yeterli” ve biri ise 

“Bu konuda fikrim yok” olarak görüşlerini ifade etmişlerdir.  
 

1) Bölümünüzdeki derslerde yürütülen öğretme yöntemlerini nasıl değerlendirir siniz 

ve önerileriniz nelerdir? 

Bu konuda öğrencilerden dördü “Daha fazla pratik uygulama olmalı” üçü “Sadece göstererek 

anlatım yöntemi kullanılmamalı” biri “Daha fazla ödev olmalı” şeklinde öneri getirmiş, biri 

“Öğretme yöntemlerinin uygun olmadığını” düşünmüştür.  

 

3) Mezuniyet sonrası planlarınız nelerdir?  

Öğrenciler ikisi mezuniyet sonrası planlarını “Üst öğrenim görebileceği bir bölüme geçmek” 

ikisi “Çalışmak” biri “Tekrar sınava girmek” biri “Atama beklemek” biri “Kendimi geliştirmek” 

biri ise “İş olanakları az, mezun olmayı düşünmüyorum” olarak ifade etmiştir. 

 

İşverenlerin Görüşleri: 

1) Bölümümüzün eğitim-öğretim süreçlerine katkı vermek ister misiniz? Aşağıdakiler 

açısından değerlendiriniz. Bu konuda başka beklentileriniz ya da önerileriniz varsa 

belirtiniz. 

 

iv) Ders planlarının hazırlanmasına öneri verme 
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İki kişi ders planlarının hazırlanmasına öneri vermek istediğini, bir kişi ise 

istemediğini ifade etmiştir.  

 

v) Derslere misafir eğitici olarak katılma 

Altı kişi derse misafir öğretim üyesi olarak katılmak istediğini ifade etmiştir.  

 

vi) Birimlerin danışma kurullarında yer alma 

Altı kişi birimlerin danışma kurullarında yer almayı istediğini ifade etmiştir.  

 

vii) Mevcut ders planına ilişkin değerlendirmeleriniz ve önerileriniz 

Üç kişi mevcut ders planını “Yeterli” bulurken, iki kişi bu konuda “Kararsız” 

olduğunu, bir kişi ise “Staj derslerinin arttırılması” gerektiğini düşündüğünü ifade 

etmiştir.  

 

2) Bölümümüzle bağınız var mı? Aşağıdakiler açısından değerlendiriniz.  

 

i) Zaman zaman birimi ziyaret etme 

Bir kişi bölümü zaman zaman ziyaret ettiğini, yedi kişi ise ziyaret etmediğini bildirmiştir.  

 

ii) Bölümle ilgili haberleri takip etme 

Üç kişi bölümle ilgili bilgileri takip ettiğini, yedi kişi ise etmediğini ifade etmiştir. 

  

iii) Bölümün etkinlerine katılma 

Dört kişi bölümün etkinliklerine katıldığını, altı kişi katılmadığını, bir kişi ise zaman 

zaman katıldığını belirtmiştir.  

                    

iv) Bölümün yayınlarını takip etme 

Üç kişi bölümün yayınlarını takip ettiğini, yedi kişi ise etmediğini belirtmiştir.  

 

v) Bölümün web sayfasını ziyaret etme 

Dört kişi bölümün web sayfasını ziyaret ettiğini, altı kişi ise etmediğini ifade etmiştir.   

 

vi) Bölüm personeli ile görüşme 

Altı kişi bölüm personeli ile görüştüğünü, dört kişi ise görüşmediğini ifade etmiştir.  
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Öğretim Elemanlarının Görüşleri:  

1) Çalıştığınız bölümdeki öğretim elemanı kadrolarını emsal üniversiteler ile 

karşılaştırdığınızda görüş ve önerileriniz nelerdir? 

Bir öğretim elemanı bölümdeki öğreti elemanı sayısının emsal üniversiteler ile 

karşılaştırıldığında hemen hemen aynı olduğunu, ancak öğretim elemanlarının idari görevleri 

olması nedeniyle iş yüklerinin fazla olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca uygulamalı dersler için 

öğretim elemanı sayısının yetersiz kaldığını belirtmişlerdir. Diğer öğretim elemanı ise öğretim 

elemanı sayısını yetersiz bulduğunu ve idari görevlerin onları etkilediğini belirtmiştir.  

 

2)  Sizce bölümünüzün gelecekteki öğretim elemanı planlamalarında hangi kriterler göz 

önüne alınmalı ve büyüme nasıl olmalıdır? 

Bir öğretim elemanı bakıma yönelik eğitim almış kişilerin öğretim elemanı olarak 

istihdamının uygun olduğunu belirtmiştir. Diğer öğretim elemanı buna ek olarak öğretim 

üyesi sayısının artırılması gerektiği söylemiştir.  

 

 

KAPASİTE DURUMU: 

Mezunların Görüşleri: 

1) Okuduğunuz dönemde bölümün fiziki kapasitesi (derslikler, laboratuarlar, 

kütüphane, öğrenci sosyal alanlar vb.)  hakkında görüşleriniz ve önerileriniz nelerdir?  

Mezun öğrencilerin tamamı derslik ve laboratuvar açısından fiziki kapasitenin yetersiz 

olduğunu bildirmiştir. 

 

Öğrencilerin Görüşleri: 

1) Okuduğunuz bölümün fiziki kapasitesi (derslikler, laboratuarlar, kütüphane, öğrenci 

sosyal alanlar vb.)  hakkında görüşleriniz ve önerileriniz nelerdir? 

Öğrenciler bu konudaki görüşlerini beşi “Laboratuarlar küçük ve yetersiz” ikisi “Sabit derslik 

yok” biri “Derslikler soğuk”, biri “Bölümün fiziki kapasitesi yeterli” biri “Sosyal alanlar yeterli” 

ve biri “Sosyal alanlar yetersiz” olarak bildirmişlerdir.  
 

Öğretim Elemanlarının Görüşleri:  

1) Bölümünüzün fizikî kapasitesini (atölye, laboratuar, derslik, kütüphane, internet 

olanakları, demirbaş malzeme vb.) emsal üniversiteler ile karşılaştırdığınızda nasıl 
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değerlendiriyor sunuz? Bu konuda gelecekteki fiziksel kapasite planlaması hakkında 

görüş ve önerileriniz nelerdir? 

Her iki öğretim elemanı okulumuzun kendisine ait binasının olmayışı nedeniyle derslik 

sıkıntısının yaşandığını, laboratuarın kapasitesinin öğrenci sayısına göre yetersiz olduğunu, 

malzemeler için yeterli alanın bulunmadığını ifade etmiştir.  

 

 

ARAÇ-GEREÇ DURUMU: 

Mezunların Görüşleri: 

1) Okuduğunuz bölümün görsel ve işitsel ders araç ve gereçlerini, laboratuvar veya 

atölye malzemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Mezun öğrencilerin altısı yeterli, biri yetersiz olduğunu bildirmiştir. 

 

Öğrencilerin Görüşleri: 

1) Okuduğunuz bölümün görsel ve işitsel ders araç ve gereçlerini, laboratuvar veya 

atölye malzemelerini nasıl değerlendirir siniz? 

Öğrencilerden üçü “yeterli”, biri “eksik” olduğunu, biri ise “projeksiyonların hatalı” 

olduğunu bildirmiştir. 

 

Öğretim Elemanlarının Görüşleri:  

1) Bölümünüzün görsel ve işitsel ders araç ve gereçlerini, laboratuvar veya atölye 

malzemelerini emsal üniversiteler ile karşılaştırdığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bu konuda gelecekteki fiziksel kapasite planlaması hakkında görüş ve önerileriniz 

nelerdir? 

Bir öğretim elemanı araç-gereç yeterli düzeydedir. Ancak laboratuar alanı kısıtlı olduğu 

için etkin şekilde kullanılmamaktadır olarak ifade etmiştir. Diğer öğretim elemanı 

dersliklerin, ders araç gereçlerinin ve malzemelerin yetersiz olduğunu belirtmiştir.  


