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YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ 

 

Değerli Paydaşlarımız, 

Bu anket, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akreditasyon çalışmalarında dış paydaşlarımızın görüş 

ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla hazırlanmıştır. Sizlerin de katkılarıyla toplumun ihtiyaçlarına yönelik olarak bölümümüzdeki 

eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma katkı süreçlerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Anketin ilk bölümünde kişisel 

bilgileriniz, mezunlarımız ve üniversitemiz ile ilgili olan bağlantılarınız, ayrıca hemşirelik bölümü ve üniversitemizin kalite süreçlerinin 

değerlendirilmesi ile ilgili sorular yer almaktadır. Son kısımda, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Yanıtlarınız, kişisel bilgileriniz gizli 

tutularak, yalnızca kurumumuz tarafından kalite iyileştirme çalışmalarında kullanılacaktır. Desteğiniz için teşekkür ederiz. 

Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan  

Hemşirelik Bölüm Başkanı  

BÖLÜM 1: KİŞİSEL BİLGİLER  

Çalıştığınız Kurum  

Sektör/İş Kolu/Alan  

Toplam Çalışma 

Yılınız: 

( ) 0-5 Yıl    (  ) 6-10 Yıl  (  )11 yıl ve üzeri 

Mezunumuzla çalışma 

ortamında bağlantınız 

aşağıdakilerden 

(  ) Yönetici Hemşire 

(  ) Sorumlu Hemşire 

(  ) Ekip üyesi hekim 
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hangisidir? Lütfen 

kendi pozisyonunuzu 

işaretleyiniz.  

 

(  ) Ekip üyesi hemşire 

(  ) Rehber / Eğitim Hemşiresi 

(  )Diğer………………………(Açıklayınız) 

İŞVEREN/YÖNETİCİ 

iseniz kurumunuzda 

çalışacak hemşirenin 

Yeditepe Üniversitesi 

mezunu olması bir 

tercih nedeni midir? 

(BOŞ 

KALABİLECEK) 

 

(  ) Evet  (  ) Hayır  (  )Hiç Karşılaşmadım 

Yeditepe Üniversitesi 

mezunlarını tercih 

etme/etmeme 

nedeninizi açıklayınız: 

 

 

Yeditepe Üniversitesi 

Hemşirelik Bölümü ile 

daha önce işbirliği  

(bilimsel araştırma 

proje, sosyal 

sorumluluk projesi, 

bilimsel faaliyet, 

etkinlik, sivil toplum 

kuruluşu) 

gerçekleştirdiniz mi? 

(  ) Evet ise açıklayınız........................................... 

(  ) Hayır  

İşbirliği yapıldıysa 

memnuniyet 

durumunuzu 

değerlendiriniz. 

5-Kesinlikle Katılıyorum, 4-Katılıyorum, 3-Kararsızım, 2-Katılmıyorum, 1-Kesinlikle Katılmıyorum 
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BÖLÜM 2: EĞİTİM-ÖĞRETİM VE MEZUNLARIN YETERLİLİĞİ 

Lütfen aşağıdaki ifadeleri Hemşirelik Bölümü öğrencileri ve mezunları yönünden değerlendirerek size en uygun 

olan kutucuğu işaretleyiniz. 

5-Kesinlikle Katılıyorum, 4-Katılıyorum, 3-Kararsızım, 2-Katılmıyorum, 1-Kesinlikle Katılmıyorum 

Eğitim-Öğretim ve Mezunların Yeterliliği 5 4 3 2 1 

Ders içerikleri öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve tutum 

kazanmaları için yeterlidir.  

     

Günümüz koşullarında sektörel ihtiyaçlar dikkate 

alındığında mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri 

yükseköğretim lisans düzeyi ile uyumludur. 

     

Teorik bilgiyi uygulamaya aktarma becerileri yeterlidir.      

Yabancı dil becerileri yeterlidir.      

İletişim becerileri yeterlidir.      

Bilişim ve bakım teknolojilerini kullanma becerileri 

yeterlidir. 

     

Girişimci ve yenilikçi öneriler sunabilmektedir.       

Kurum kültürümüze uyum sağlayabilmektedir.      

Kalite ve iyileştirme kültürüne sahiptir.      

Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik mezunlarıyla çalışmayı 

tercih ederim.  

     

Takım çalışması becerisine sahiptir.      

Mesleki ahlak ve etik ilkelere uygun davranır.      

Eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi yüksektir.      

Hemşirelik bölümü, eğitim öğretim faaliyetleri yönünden 

yeterliliklere sahiptir. 
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BÖLÜM 3: HEMŞİRELİK EĞİTİM PROGRAM ÇIKTILARI 

Hemşirelik öğrencilerinin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları 

program çıktıları olarak tanımlanmaktadır. Lütfen birlikte çalışırken/hizmet alırken, mezunumuzun program 

çıktılarına ulaşma durumunu uygun kutucuğa işaretleyiniz.   

1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum 

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, 

beceri ve tutum kazanır.  

 

     

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini 

kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci 

doğrultusunda karşılar.  

 

     

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.       

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler 

ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.  
     

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel 

gelişmeleri takip eder.  
     

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma 

becerisi kazanır.  
     

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.       

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve 

yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.  
     

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik 

karar verme becerisini kullanır.  
     

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci 

geliştirir.  
     

BÖLÜM 4: HEMŞİRELİK EĞİTİM AMAÇLARI-- Hemşirelik eğitimi programının amaçları aşağıda 

sıralanmıştır. Mezunlarımızı göz önünde bulundurarak program amaçlarına ulaşılma durumunu uygun 

kutucuğa işaretleyiniz.   

1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum 

Bilimsel bakış açısı, eleştirel düşünme ve iletişim 

becerilerine sahip, yeniliklere açık, sağlık bakımında 

ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli hemşireler olarak 

yetişirler. 

     

Hemşirelikte bakım, eğitim, yönetim ve araştırma 

konularında yetkinlik kazanırlar.      



5 

 

Profesyonellik bilinciyle birey, aile ve toplumun sağlığını 

koruma, geliştirme, tedavi ve rehabilitasyonunda 

sorumluluk alabilir, her düzeydeki sağlık kurumu ve 

insanın yaşadığı her ortamda çalışabilirler. 

     

Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanarak, mesleki ve 

kişisel gelişimlerini devam ettirirler.      

BÖLÜM 5: KURUMSAL İMAJ VE KALİTE 

Lütfen aşağıdaki ifadelerden size en uygun olan sayı kutucuğunu işaretleyiniz. 

5-Kesinlikle Katılıyorum, 4-Katılıyorum, 3-Kararsızım, 2-Katılmıyorum, 1-Kesinlikle Katılmıyorum 

Kurumsal İmaj ve Kalite 5 4 3 2 1 

Saygın bir kuruluştur.      

Yenilikçidir.      

Çevreye duyarlıdır.      

Toplumla ilişkilerinde şeffaftır.      

Güvenilirdir.      

Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yükümlülüklerini 

yerine getirir. 

     

Bir yakınımın Yeditepe Üniversitesinde eğitim görmesini 

isterim. 

     

Hemşirelik bölümünün kalite çalışmaları yeterli 

düzeydedir. 

     

Kurum paydaşları ile kalite süreçleri kapsamında yıllık 

geri bildirim ve değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. 

     

İlgili birimlere başvurulduğunda kolay ulaşılmakta ve 

taleplere dönüş sağlanmaktadır. 

     

BÖLÜM 6: TOPLUMA SUNULAN HİZMETLER ve SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE KATKI   

Lütfen aşağıdaki ifadelerden size en uygun olan sayı kutucuğunu işaretleyiniz. 

5-Kesinlikle Katılıyorum, 4-Katılıyorum, 3-Kararsızım, 2-Katılmıyorum, 1-Kesinlikle Katılmıyorum 
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 5 4 3 2 1 

Toplumsal gelişimi sağlayan eğitim faaliyetleri yeterlidir.      

Mesleki sertifika programları yeterlidir.      

Klinik/staj uygulamaları aracılığıyla topluma yeterli 

sağlık bakımı, eğitim, danışmanlık hizmetleri 

verilmektedir. 

     

Toplumsal gelişimi sağlayan eğitim ve danışmanlık 

faaliyetleri yeterlidir. 

     

Dış paydaş görüşleri dikkate alınarak iyileştirme ve 

düzenleme yapılır.  

     

BÖLÜM 7: GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ 

Eğitim-öğretimle ilgili görüşleriniz 

Araştırma-Geliştirme konusunda görüşleriniz 

 

Toplumsal hizmetler ve sosyal faaliyetler konusunda görüşleriniz 

 

Diğer görüşleriniz 

Bölümle ilgili talepler; (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

(  ) Hemşireliğe yönelik düzenlenen eğitim/kurs/sertifika programlarından haberdar olmak isterim. 

(  ) Ortak bilimsel çalışmalar yapmayı isterim. 



7 

 

(  ) Yapılan araştırmaların sonuçlarının paylaşılmasını isterim. 

(  ) Kariyer günlerine sektör temsilcisi olarak davet edilmek isterim. 

(  ) Öğretim programlarının hazırlanmasında görüş sunmak isterim. 

(  ) Derslere misafir eğitimci olarak katılmak isterim. 

(  ) Diğer……………………………………………… 

 

 

 


