
ÇANAKKALE SAĞLIK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2020-2021 

İÇ PAYDAŞ TOPLANTI RAPORU 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu “İç Paydaş 

Toplantısı” 11.08.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İçerikte Meslek Yüksekokulumuz 

programlarının eğitim müfredat içeriği ve uygunluğu, öğretim yöntemleri ve etkinliği, ölçme 

değerlendirme yöntemleri ve işlerliği, danışmanlıkların etkinlikleri, seçmeli dersler ve açılması için 

seçmeli ders önerileri, programlarımızın güçlü ve zayıf yönleri, iç paydaş anketlerinin 

hazırlanması-değerlendirilmesi ve düzenlenen sosyal etkinliklere yönelik düşünceler yer 

almaktadır. 

Eğitim müfredat içeriği ve uygunluğu 

✓ Müfredat içeriklerinin, mezun olacak bir bireyin mesleki gelişimine uygun, yeterli, 

destekler ve geliştirici olduğu, 

✓ Müfredat içeriğinin diğer branş dersleriyle zenginleştirilmiş olduğu, 

✓ Seçmeli ders sayısının arttırılması gerektiği, 

✓ Hastane uygulamalarında yapılan vaka tartışmalarının daha verimli olduğu, 

Öğretim Yöntemleri ve Etkinliği 

✓ Online işlenen derslerin tekrarlı olarak ulaşılabilir olmasının yararlı olduğu, 

✓ Konu anlatımlarındaki görsel ve işitsel materyallerin uygun ve yeterli olduğu belirtildi. 

✓ Bazı derslerde sadece slayt üzerinden gidilmesinin öğrenmeyi azalttığı, 

✓ Uygulamalı derslerin online işlenmesinin pratik becerilerin geliştirilmesinde eksik 

kaldığı, 

Danışmanlıkların Etkinliği 

✓ Danışman hocalara kolay ulaşılabildiği, gerekli konularda destek alınabildiği 

belirtilmiştir. 

Seçmeli dersler ve açılması için seçmeli ders önerileri 

✓ Seçmeli derslerde yetersizlik olduğu bireysel ve mesleki anlamda öğrencilerin 

gelişimlerine katkı sağlayıcı nitelikte seçmeli dersler eklenmesi gerektiği belirtildi. 

✓ Okulumuzdaki seçmeli derslerin bireysel ve mesleki anlamda gelişimlerine katkı 

sağlayıcı nitelikte olduğu, 

✓ Gelecekte ilgi duyulabilecek ilgili seçmeli dersler eklenebileceği, 



Meslek Yüksekokulumuz Güçlü Yönleri 

✓ Çanakkale merkezde yer alıyor olması, 

✓ Kontenjanların her yıl dolması, 

✓ Yatay geçişlerde tercih edilir bir meslek yüksekokulu olması, 

✓ Modern ve donanımlı bir kampüsün içinde yer alıyor olması, 

✓ Üniversitemizin bölgenin en büyük ve kapsamlı kütüphanelerinden birine sahip olması ve 

yerleşke dışı erişim için öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifre ile çevrimiçi 

kaynaklara ve veri tabanlarına anında erişim sağlanabilmesi, 

✓ Sürekli gelişen bir üniversite hastanesinin olması. 

✓ Gerçek bir ekip anlayışının olması, 

✓ Yeniliklere açık nitelikli, genç ve dinamik akademik kadroya sahip olma, 

✓ Eğitim öğretim sürecinin karşılıklı görüş ve fikir alış-verişleriyle sürekli iyileştirme 

içerisinde olması, her öğrencinin fikrinin önemli olduğunun ortaya konulması,  

✓ Farklı konular da mesleki dersler dışında bize dersler sunması Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy 

Devlet Hastanesi’nde uygulama alanlarının olması. 

Meslek Yüksekokulumuz Programlarının Zayıf Yönleri 

✓ Öğrencilerin yeterince yabancı dil bilmemesi ve bu nedenle Fulbright, Erasmus gibi 

programlara gerekli özenin gösterilmemiş olması, 

✓ Öğretim elemanı eksikliği, 

✓ Artan kontenjanlar nedeni ile fiziki koşulların yetersiz kalması, 

✓ Kontenjanların artmasıyla birlikte il sınırları içindeki hastane uygulama alanlarının 

yetersiz kalması. 

✓ Uygulama Laboratuvar sayısının yetersiz kalması. 

✓ Hastanede uygulama yaparken kendi kullanım alanlarının olmaması 

✓ Genel olarak seçmeli derslerin azlığı (zorunlu seçmeli ders uygulanıyor olması). 

Düzenlenen Sosyal Etkinliklere Yönelik Düşünceleri Ve Önerileri 

✓ Üniversitenin sosyal etkinlik duyuruların daha etkin bir şekilde yapılması ifade edildi. 

İç Paydaş Anket Soruları ve Öneriler 

✓ Üniversitemiz İç Paydaş Anketinin temin edilerek Meslek Yüksekokulumuza uyarlanması, 

✓ Anketlerin değerlendirilmesinde Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki öğretim 

üyelerimizden yararlanılması. 


