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 Tablo  1.1.  Program  Amaçlarının  Ün�vers�te  ve  Fakülte  Öz  Görevler�  �le  Uyumu  ve  Başarım 
 Göstergeler� 

 Ün�vers�te 
 Öz Görev� 

 Fakülte Öz 
 Görev� 

 Program Amaçları  Başarım Göstergeler� 

 İnsan 
 merkezl� b�r 
 eğ�t�m 
 anlayışıyla, 
 b�l�m� ve aklı 
 esas alarak 
 ülkem�z�n 
 değerler� ve 
 hedefler� 
 doğrultusunda 
 üstün n�tel�kl� 
 b�reyler 
 yet�şt�rmek; 
 uluslararası 
 ölçekte b�l�m 
 ve teknoloj� 
 üreterek 
 bölgen�n ve 
 ülken�n 
 sürdürüleb�l�r 
 kalkınmasına 
 katkıda 
 bulunmak ve 
 toplumun 
 sorunlarını 
 çözmeye 
 yönel�k 
 çalışmalar 
 yapmaktır. 

 B�l�m ve 
 teknoloj�k 
 gel�şmeler 
 doğrultusunda, 
 yaşam boyu 
 öğrenmey� �lke 
 ed�nen, meslek� 
 ve toplumsal 
 değerler� 
 ben�mseyen, 
 ülken�n sağlık 
 hedefler�ne 
 ulaşmada 
 l�derl�k 
 edeb�len, 
 b�l�msel 
 araştırmalarla 
 toplum 
 sağlığına 
 katkıda bulunan 
 sağlık 
 profesyoneller� 
 yet�şt�rmek 

 PA.1.”  B�rey,  a�le  ve  toplumun  sağlık 
 bakım  gereks�n�mler�n�,  yen�l�kç�, 
 kanıta  dayalı  ve  bütüncül  yaklaşımla, 
 et�k  �lke  ve  değerler�  gözeterek 
 karşılayan,  etk�l�  �let�ş�m  kurab�len, 
 yaşam  boyu  öğrenmey�  ben�mseyen, 
 mezun  olduğu  kuruma  a�d�yet 
 h�sseden  hemş�reler  yet�şt�r�r.“ 
 �fades�n�n  yer  aldığı  program  amacı, 
 kanıta  dayalı  bütüncül  yaklaşımı  �çeren 
 �fades�  �le  ün�vers�ten�n  “b�l�m�  ve  aklı 
 esas  alarak  toplumun  sorunlarını 
 çözmek”  ve  fakülten�n  “b�l�m  ve 
 teknoloj�k  gel�şmeler  doğrultusunda 
 profesyoneller  yet�şt�rmek”  ayrıca 
 ün�vers�te  ve  fakülten�n  “  toplumsal 
 değerler”  �lkes�  �le  “  et�k  �lke  ve 
 değerler  gözetme”  öz  görevler�  �le 
 uyumludur.  Ün�vers�te  öz  görev�nde 
 bulunan  “üstün  n�tel�kl�  b�reyler”  ve 
 fakülte  öz  görev�nde  bulunan  “yaşam 
 boyu  öğrenmey�  �lke  ed�nen”  �lkeler�  de 
 EPA  1’de  yer  alan  “yaşam  boyu 
 öğrenmey�  ben�mseme”  �lkes�  �le 
 uyumludur. 
 EPA.2.  Mezun�yet  sonrası  �lk  yıl 
 mezunların  %85’�  hemş�re  olarak 
 göreve  başlar  ve  %10’u  hemş�rel�k 
 programında  l�sansüstü  eğ�t�me 
 kayıtlanır.  Ün�vers�te  öz  görev�nde  yer 
 alan  “üstün  n�tel�kl�  b�reyler  yet�şt�rmek” 
 �le  “fakülte  öz  görev�nde  yer  alan 
 “ülken�n  sağlık  hedefler�ne  ulaşmasına 
 l�derl�k  edeb�len  profesyoneller 
 yet�şt�rmek”  �fades�  �le  EPA  2’de  yer 
 alan  “mezun�yet  sonrası  �lk  yıl  %85’� 
 hemş�re  olarak  göreve  başlar”  �fades� 
 �le  uyumludur.  Y�ne  ün�vers�ten�n  öz 
 görev�nde  yer  alan  “b�l�m  ve  teknoloj� 
 üreterek  sürdürüleb�l�r  kalkınmaya 
 katkıda  bulunmak  ve  toplumun 
 sorunlarını  çözmeye  yönel�k  çalışmalar 

 PA.1. 
 -Mezun  durumda  olan  öğrenc�n�n 
 başarı oranı 
 -Mezun  durumda  olan 
 öğrenc�ler�n  program  amaçlarına 
 ulaşma düzey� 
 -İş veren memnun�yet anket� 
 -Mezunlara  uygulanan 
 profesyonel  tutum  ölçekler�n�n 
 (Kanıta  dayalı  yaklaşımları 
 uygulama  tutumu;  hemş�rel�k 
 eğ�t�m�  ve  hasta  bakımında 
 yen�l�kç�  yaklaşımlara 
 eğ�l�m;……..) anal�z� 

 EPA.2. 
 Mezun�yet�  tak�p  eden  �lk  yıl 

 �ç  er�s�nde  �st�hdam  ed�len  mezun 
 oranı  ve  l�sansüstü  eğ�t�me 
 başlayan mezun oranı. 
 İşyer�n�n  mezundan 
 memnun�yet�, alınan ödüller 
 Mezun  anketler�  (İşe  başlama 
 yılı) 
 Mezun  anketler�  (l�sansüstü 
 eğ�t�me kayıtlanma) 
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 yapmak”  �fades�  �le  fakülte  öz 
 görev�nde  yer  alan  “araştırmalarla 
 toplum  sağlığına  katkıda  bulunan” 
 �fades�  �le  “%10’u  hemş�rel�k 
 programında  l�sansüstü  eğ�t�me 
 kayıtlanır” �fades� �le uyumludur 
 EPA.3.  Mezunların  %10’u  mezun�yet 
 sonrası  5-7  yıl  �ç�nde  görev  yaptığı 
 kurumda  yönet�msel  görevler  alır. 
 Ün�vers�te  öz  görev�nde  yer  alan 
 “üstün  n�tel�kl�  b�reyler  yet�şt�rmek”  ve 
 fakülte  öz  görev�nde  yer  alan  “l�derl�k 
 edeb�len  sağlık  profesyoneller� 
 yet�şt�rmek”  �fades�  EPA  3  �le 
 uyumludur. 

 EPA.4.  Mezunların  %10’u  mezun�yet 
 sonrası  3-5  yıl  �ç�nde  özel  dal  alanında 
 sert�f�ka alarak görev�n� sürdürür. 
 Ün�vers�te  öz  görev�nde  yer  alan 
 “üstün  n�tel�kl�  b�reyler  yet�şt�rmek”  ve 
 fakülte  öz  görev�nde  yer  alan  “l�derl�k 
 edeb�len  sağlık  profesyoneller� 
 yet�şt�rmek”  �fades�  EPA  4  �le 
 uyumludur. 

 EPA.3. 
 Mezun�yet�  tak�p  eden  5-7  yıl 
 �çer�s�nde yönet�msel görevler 
 Mezun  anketler�  (Yönet�msel 
 görev oranı) 

 EPA.4. 
 Mezun�yet�  tak�p  eden  2-3  yıl 

 �çer�s�nde  özel  dal  alanında 
 sert�f�ka  alarak  görev�n�  sürdüren 
 mezun oranı. 
 Mezun  anketler�  (Yönet�msel 
 görev  oranı,  sert�f�kalı  mezun 
 oranı) 
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