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HEPDAK ÇIKTILARI 

BİLGİ 
Kuramsal 
Olgusal 

PÇ1 Hemşirelik rol ve sorumlulukları ile ilgili 
kanıt temelli bilgi, tutum ve beceriye 
sahiptir.  

1.Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek 
için gerekli bilgi ve becerilere sahiptir. 
 
2.Mesleki uygulamalarına temel oluşturan 
kuram ve modelleri bilir.  
 
8.Hemşirelik uygulamalarında bilimsel ilke 
ve yöntemleri kullanır.  

1.Mesleki rol ve işlevleriyle ilgili 
temel bilgi, tutum ve beceriye 
sahiptir. 
3.Hemşirelik bakımını, kanıta 
dayalı olarak hemşirelik süreci 
doğrultusunda uygular. 
 

BİLGİ 
Kuramsal 
Olgusal 

PÇ2 Hemşirelik ile ilgili güncel bilimsel bilgiye 
ulaşır ve kullanır.  

1.Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek 
için gerekli bilgi ve becerilere sahiptir. 
 

2. Hemşirelikle ilgili bilimsel ve 
güncel bilgiye ulaşır ve kullanır. 
 

BECERİLER  
Bilişsel -Uygulamalı 
 
YETKİNLİK 
Alana Özgü  

PÇ3 Sağlıklı/hasta bireye, kültüre duyarlı 
yaklaşım ve kanıta dayalı uygulamalarla, 
hemşirelik süreci doğrultusunda bütüncül 
bakım verir. 

4.Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke 
ve standartlar doğrultusunda 
gerçekleştirir.  
 
5.Birey, aile ve toplumun sağlık bakım 
gereksinimlerini bütüncü yaklaşımla 
hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar. 
 
8. Hemşirelik uygulamalarında bilimsel 
ilke ve yöntemleri kullanır.  

3. Hemşirelik bakımını, kanıta 
dayalı olarak hemşirelik süreci 
doğrultusunda uygular. 

BECERİLER  
Bilişsel -Uygulamalı 
 
YETKİNLİK 
Öğrenme Yetkinliği 

PÇ4 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu 
tutum ve beceri geliştirir.  

3.Birey ve meslek üyesi olmanın 
gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.  
 

10.Yaşam boyu öğrenmeyi 
benimseyerek sürekli mesleki 
ve bireysel gelişimini sürdürür.  

BECERİLER  
Bilişsel -Uygulamalı 
 
YETKİNLİK 
İletişim ve Sosyal yetkinlik 

PÇ5 Etkili iletişim becerilerini kullanır. 6.Etkili iletişim becerilerini kullanır.  
 

6. Birey/aile/toplum ve sağlık 
bakım ekibi üyeleriyle etkili 
iletişim kurar ve iş birliği içinde 
çalışır. 

BECERİLER  
Bilişsel -Uygulamalı 
 
YETKİNLİK 
İletişim ve Sosyal yetkinlik 

PÇ6 Bilişim, iletişim ve bakım teknolojilerini 
kullanır.  

7.Mesleki uygulama ve araştırmalarında 
bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır. 
 

5. Bilişim ve bakım 
teknolojilerini hemşirelik 
uygulamalarında kullanır. 

YETKİNLİK 
Bağımsız Çalışabilme ve 
Sorumluluk Alabilme 
Yetkinliği 

PÇ7 Bilimsel araştırmalarda ekip üyesi olarak 
sorumluluk alır.  

1.Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek 
için gerekli bilgi ve becerilere sahiptir. 
 

7.Hemşirelik alanına ilişkin 
bilimsel araştırma, proje ve 
etkinliklerde sorumluluk alır. 
 



 

YETKİNLİK 
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 

PÇ8 En az bir yabancı dili kullanarak 
alanındaki bilgileri takip eder. 

9.Bir yabancı dili kullanarak alanındaki 
bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim 
kurar. 
 

9.En az bir yabancı dili 
kullanarak alanındaki 
gelişmeleri izler ve 
meslektaşlarıyla paylaşır. 

YETKİNLİK 
Alana Özgü 

PÇ9 Görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili 
mevzuata ve etik ilkelere uygun davranır. 

10. Hemşirelik uygulamalarında, mesleki 
etik ilke ve değerlere uygun davranır.  
 
11. Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, 
yönetmelik ve mevzuatı dikkate alır.  
 
12. Hemşirelik mesleğini etkileyen 
politikaları ve yasaları izler. 
 

4.Hemşirelik uygulamalarını 
etik ilkeler ve yasal 
düzenlemeler doğrultusunda 
gerçekleştirir. 

YETKİNLİK 
Bağımsız Çalışabilme ve 
Sorumluluk Alabilme 
Yetkinliği 

PÇ10 Toplumsal sorumluluk bilinci ile projeler 
yapar 

1.Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek 
için gerekli bilgi ve becerilere sahiptir. 
 

5. Bilişim ve bakım 
teknolojilerini hemşirelik 
uygulamalarında kullanır. 
7.Hemşirelik alanına ilişkin 
bilimsel araştırma, proje ve 
etkinliklerde sorumluluk alır. 
10.Yaşam boyu öğrenmeyi 
benimseyerek sürekli mesleki 
ve bireysel gelişimini sürdürür.  
 

YETKİNLİK 
Bağımsız Çalışabilme ve 
Sorumluluk Alabilme 
Yetkinliği 
 
YETKİNLİK 
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 

PÇ11 Eleştirel düşünme ve problem çözme 
becerilerini geliştirir  

4.Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke 
ve standartlar doğrultusunda 
gerçekleştirir.  
 

8.Hemşirelik uygulamalarında 
sorun çözme ve eleştirel 
düşünme becerilerini kullanır. 
 

YETKİNLİK 
Öğrenme Yetkinliği 

PÇ12  Öğrenme gereksinimlerini belirler  3.Birey ve meslek üyesi olmanın 
gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.  
 

10.Yaşam boyu öğrenmeyi 
benimseyerek sürekli mesleki 
ve bireysel gelişimini sürdürür.  
 

YETKİNLİK 
Alana Özgü 

PÇ13 Kalite kültürü ve iş güvenliğini yaşamın 
her alanında kullanır 

10. Hemşirelik uygulamalarında, mesleki 
etik ilke ve değerlere uygun davranır.  
 
11. Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, 
yönetmelik ve mevzuatı dikkate alır.  
 
12. Hemşirelik mesleğini etkileyen 
politikaları ve yasaları izler. 
 

2. Hemşirelikle ilgili bilimsel ve 
güncel bilgiye ulaşır ve kullanır. 
4.Hemşirelik uygulamalarını 
etik ilkeler ve yasal 
düzenlemeler doğrultusunda 
gerçekleştirir. 
 


