
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE EĞİTİM, UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ 

STRATEJİK PLANI İLE 2018 YILI HEDEF VE PLANLARI 

GÜÇLÜ YÖNLER  

1. Ülkemizde hemşirelik alanında ilk, tek ve öncü merkez olması 

2. Merkez bünyesinde alanında fazla sayıda ve kanıt düzeyi yüksek yayın üretebilen 

üyelerin, bulunması 

3. Merkezin girişimci, yenilikçi, işbirliği ve iletişime açık üyelerden oluşması 

4. Merkezin doğrudan rektörlüğe bağlı olması 

5. Merkezin ülke çapında köklü bir sağlık kurumu ve üniversite bünyesinde yer alması 

6. Merkezin, araştırma üniversitesi bünyesinde yer alması  

7. Merkezin, uluslararası düzeyde yayın ve proje yapabilme yetki ve kabiliyetine sahip 

olunması 

8. Merkezin karar alma ve uygulama süreçlerinin hızlı olması 

 

FIRSATLAR  

1. Merkezin ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bulunan hemşirelik kurumları ile 

işbirliği potansiyelinin olması 

2. Merkezin kanıt düzeyi yüksek araştırmalar üretme ve web of science kapsamında taranan 

dergilerde yayınlama potansiyelinin yüksek olması 

3. Araştırma üniversitesi olmanın gereği olarak web of science kapsamında ilk çeyrekte yer 

alan dergilerdeki yayınların teşvik edilmesi 

4. Üniversitenin İngilizce yayınlarda edisyon hizmeti vermesi 

5. Projelerin araştırma finansmanı için çok sayıda kaynak olması 

 

ZAYIF YÖNLER  

1. Merkezin fiziksel ve teknolojik altyapı olanaklarının olmaması 

2. Merkeze ait bir bütçenin olmaması 

3. Merkeze ait personel olmaması 

4. Üniversitenin İngilizce yayınlarda edisyon hizmetinden, ilgili yayın online basılana kadar 

tekrar yararlanılamaması 

5. Kurum içi araştırma ve uygulama işbirlikleri önerilerine yeterli desteğin alınamaması 

6. Kurum içi araştırma kültürünün yeterince gelişmemiş olması 



TEHDİTLER  

1. Ulusal hemşirelik eğitiminde standardizasyon olmaması nedeniyle merkezin heterojen bir 

grupla işbirliği yapmak durumunda kalması 

2. Lisans ve mezuniyet sonrası düzeyde kanıta dayalı uygulama ve araştırma konularında 

mezunların yeterli ve etkili bilgi ve beceriye sahip olmaması 

3. Zorunlu eğitim-öğretim faaliyetleri nedeniyle araştırma ve işbirliklerine yeterince zaman 

ayrılamaması 

4. Klinik müdahale çalışmalarına etik kurul izni alınamaması 

5. Ülkemizde hemşirelik alanında web of science ilk çeyrekte yayınları olan öğretim üyesi 

sayısının az olması 

6. Ülkemizde hemşirelik alanında kanıt düzeyi yüksek, randomize kontrollü tasarıma sahip 

araştırma sayısının yetersiz olması 

7. Kanıta dayalı uygulamaların kliniğe aktarılmasında yasal ve prosedürel engellerle 

karşılaşılması 

 

 

 



STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE GÖSTERGELER 

Stratejik 

Amaçlar  
Stratejik Hedefler  Performans Göstergesi  

Amaç 1:  

Etik ilkelere 

uygun araştırma 

ortamını 

geliştirmek 

1.1. Etik ilkelere, araştırma yükümlülükleri ve kurallarına uygun araştırma 

yürütmeleri için hemşirelere destek olunacaktır. 
Eğitim ve danışmanlık faaliyeti 

1.2. Hemşirelerin araştırma yapabilmeleri için fırsatlar sağlanacak ve 

iletişime/erişime açık, daha güçlü bir araştırma kültürü oluşturulmasına 

katkıda bulunulacaktır. 

Eğitim ve danışmanlık faaliyeti 

1.3. 2018 yılında klinikteki hemşirelere araştırma tasarımına yönelik eğitim 

düzenlenecektir.   
Eğitim faaliyeti  

Amaç 2:  

Hemşirelik 

alanında araştırma 

önceliklerini 

oluşturmak  

2.1. Araştırma metodolojisinde bilgili, yetenekli ve gelişime açık 

araştırmacılarla işbirliği yapılacaktır. 
İşbirliği durumu  

2.2. Potansiyel/olası araştırma soruları/konuları için "uygulamadaki boşluğu” 

(map and gap) görebilmek için hasta sonuçları incelenecektir. 
Hasta sonuçları incelemesi   

2.3. Ulusal sağlık araştırma öncelikleriyle hemşirelik araştırmalarının 

paralelliği gözden geçirilecektir. 
Araştırma inceleme  

2.4. Hemşirelik alanında web of science ilk çeyrekte yer alan araştırmalar 

incelenerek, bunların ülkemizde yapılabilirliği değerlendirilecektir. 
WOS araştırma inceleme 

Amaç 3:  

Kanıt düzeyi 

yüksek, çok 

merkezli, 

multidisipliner 

hemşirelik 

araştırmaları 

3.1. Çok merkezli araştırmalar için etkili ve yeni ortaklıklar kurulacaktır.  Ortaklık sayısı  

3.2. Uluslararası alanda faaliyet gösteren kurumlar ile ortak araştırma 

yürütülecektir. 
Ortak araştırma sayısı  

3.3. Araştırma yapan hemşirelere akademik danışmanlık fırsatları 

sağlanacaktır. 
Akademik danışmanlık sayısı  

3.4. 2018 yılında merkez adresli web of science kapsamında yer alan dergide 

iki araştırma makalesi yayınlanacaktır. 
Yayın sayısı 



yapmak ve 

araştırmalara 

danışmanlık 

hizmeti vermek 

 

Amaç 4:  

Kurum içi ve 

farklı 

kurumlardan 

gelen hizmet içi 

eğitim taleplerini 

yerine getirir. 

4.1. Hemşirelik alanında kurum içi ve dışı eğitim gereksiniminin 

belirlenmesinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilecektir. 
Rehberlik ve danışmanlık sayısı  

4.2. Kurum içi ve dışı hizmet içi eğitim talepleri karşılanacaktır. Hizmet içi eğitim sayısı  

4.3. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ilgili derneklerle işbirliği yapılacaktır. İşbirliği sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


