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Tablo 1.1. Program Amaçlarının Üniversite ve Fakülte Öz Görevleri ile Uyumu ve Başarım 
Göstergeleri 
 

Üniversite 
Öz Görevi 

Fakülte Öz 
Görevi 

EPA Başarım Göstergeleri 

 
 
 
 
 
İnsan 
merkezli bir 
eğitim 
anlayışıyla, 
bilimi ve aklı 
esas alarak 
ülkemizin 
değerleri ve 
hedefleri 
doğrultusunda 
üstün nitelikli 
bireyler 
yetiştirmek; 
uluslararası 
ölçekte bilim 
ve teknoloji 
üreterek 
bölgenin ve 
ülkenin 
sürdürülebilir 
kalkınmasına 
katkıda 
bulunmak ve 
toplumun 
sorunlarını 
çözmeye 
yönelik 
çalışmalar 
yapmaktır. 
 
 

 
 
 
 
 
Bilim ve 
teknolojik 
gelişmeler 
doğrultusunda, 
yaşam boyu 
öğrenmeyi ilke 
edinen, mesleki 
ve toplumsal 
değerleri 
benimseyen, 
ülkenin sağlık 
hedeflerine 
ulaşmada 
liderlik 
edebilen, 
bilimsel 
araştırmalarla 
toplum 
sağlığına 
katkıda bulunan 
sağlık 
profesyonelleri 
yetiştirmek 
 

EPA.1.”Birey, aile ve toplumun sağlık 
bakım gereksinimlerini, yenilikçi, kanıta 
dayalı ve bütüncül yaklaşımla, etik ilke 
ve değerleri gözeterek karşılayan, etkili 
iletişim kurabilen, yaşam boyu 
öğrenmeyi benimseyen, mezun olduğu 
kuruma aidiyet hisseden hemşireler 
yetiştirir.“ ifadesinin yer aldığı program 
amacı, kanıta dayalı bütüncül 
yaklaşımı içeren ifadesi ile 
üniversitenin “bilimi ve aklı esas alarak 
toplumun sorunlarını çözmek” ve 
fakültenin “bilim ve teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda 
profesyoneller yetiştirmek” ayrıca 
üniversite ve fakültenin “ toplumsal 
değerler” ilkesi ile “ etik ilke ve değerler 
gözetme” öz görevleri ile uyumludur. 
Üniversite öz görevinde bulunan “üstün 
nitelikli bireyler” ve fakülte öz görevinde 
bulunan “yaşam boyu öğrenmeyi ilke 
edinen” ilkeleri de EPA 1’de yer alan 
“yaşam boyu öğrenmeyi benimseme” 
ilkesi ile uyumludur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPA.1. 
-Mezun durumda olan öğrencinin 

başarı oranı  
(2016-2017 Eğitim Öğretim yılı 
%80.7; 2017-2018 Eğitim Öğretim 
yılı %83; 2018-2019 Eğitim Öğretim 
yılı %91; 2019-2020 Eğitim Öğretim 
yılı %96; 2020-2021 Eğitim Öğretim 
yılı %93) 
-Mezun durumda olan öğrencilerin 
program amaçlarına ulaşma düzeyi 
(Kanıta dayalı yaklaşımları uygulama 
tutumu %65.5; mesleki yeterlilik 
düzeyi %44.8; eleştirel düşünme ve 
problem çözme becerisi %62.1; 
girişimcilik becerileri %72.4; liderlik 
becerileri %51.7; yaşam boyu 
öğrenme ilkesine sahip %62.1; ekip 
çalışması yapabilme becerisine 
sahip %69; sürekli gelişime açık 
%55.2; yasa yönetmelik ve mevzuata 
uygun davranma %82.8;  mesleki 
ahlak ve etik ilkelere uygun davranan 
%79; bilişim ve bakım teknolojilerini 
kullanmada yeterli %68.9; birey aile 
ve toplum ile etkili iletişim becerisine 
sahip %79.3; kalite ve iyileştirme 
kültürüne sahip %65.5'i mezun 
-İş veren memnuniyet anketi  
(Resmi yazışma başlatılmış ancak 
henüz geri dönen kurum olmamıştır) 
-Mezunlara uygulanan profesyonel 
tutum ölçekleri  
(Profesyonel tutum ölçeği 2022-2023 
Eğitim öğretim Yılında 
uygulanacaktır) 
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EPA.2.Mezuniyet sonrası ilk yıl 
mezunların %85’i hemşire olarak 
göreve başlar ve %10’u hemşirelik 
programında lisansüstü eğitime 
kayıtlanır. Üniversite öz görevinde yer 
alan “üstün nitelikli bireyler yetiştirmek” 
ile “fakülte öz görevinde yer alan 
“ülkenin sağlık hedeflerine ulaşmasına 
liderlik edebilen profesyoneller 
yetiştirmek” ifadesi ile EPA 2’de yer 
alan “mezuniyet sonrası ilk yıl %85’i 
hemşire olarak göreve başlar” ifadesi 
ile uyumludur. Yine üniversitenin öz 
görevinde yer alan “bilim ve teknoloji 
üreterek sürdürülebilir kalkınmaya 
katkıda bulunmak ve toplumun 
sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar 
yapmak” ifadesi ile fakülte öz görevinde 
yer alan “araştırmalarla toplum 
sağlığına katkıda bulunan” ifadesi ile 
“%10’u hemşirelik programında 
lisansüstü eğitime kayıtlanır” ifadesi ile 
uyumludur 
 
EPA.3.Mezunların %10’u mezuniyet 
sonrası 5-7 yıl içinde görev yaptığı 
kurumda yönetimsel görevler alır. 
Üniversite öz görevinde yer alan “üstün 
nitelikli bireyler yetiştirmek” ve fakülte 
öz görevinde yer alan “liderlik edebilen 
sağlık profesyonelleri yetiştirmek” 
ifadesi EPA 3 ile uyumludur. 
 
 
 
EPA.4.Mezunların %10’u mezuniyet 
sonrası 3-5 yıl içinde özel dal alanında 
sertifika alarak görevini sürdürür. 
Üniversite öz görevinde yer alan “üstün 
nitelikli bireyler yetiştirmek” ve fakülte 
öz görevinde yer alan “liderlik edebilen 
sağlık profesyonelleri yetiştirmek” 
ifadesi EPA 4 ile uyumludur. 
 

EPA.2. 
Mezuniyeti takip eden ilk yıl 
içerisinde istihdam edilen mezun 
oranı %64.1 ve lisansüstü 
eğitime başlayan mezun oranı 
%17.6’dır. 
 
Mezunlardan memnuniyet oranı 
(Resmi yazışma başlatılmış 
ancak henüz geri dönen kurum 
olmamıştır) 
 
Ödül alan mezun sayısı 
Anket sonucuna göre ödül alan 
mezun bulunmamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPA.3.  
Mezuniyeti takip eden 5-7 yıl 
içerisinde yönetimsel görevler 
alan mezun oranı %23.7 
 
 
 
 
 
 
 
EPA.4. 
 Mezuniyeti takip eden 2-3 yıl 
içerisinde özel dal alanında 
sertifika alarak görevini sürdüren 
mezun oranı %10.3  
 
 
 
 

 

 


