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• Birey, aile ve toplumun temel hak ve özgürlükleri kapsamında hemşirelik bakımını planlama 

ve uygulamada temel 

• oluşturan kuram ve modellere ilişkin yeterli bilgiye sahibimdir. 

• İnsan vücudunun mikro ve makro düzeyde yapısını, fonksiyonlarını ve birbiriyle ilişkisini 

bilirim. 

• Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahibimdir. 

• Hemşirelik uygulamalarında bilimsel ilke ve yöntemleri kullanırım. 

• Hemşirelik eğitiminde edindiği teorik bilgileri klinik uygulamalarında uzman eğiticilerin 

gözetiminde geliştiririm. 

• Hemşireliğin dayandığı temel tıp, fen, sosyal ve davranış bilimlerine ilişkin bilgileri kullanırım. 

• Hemşirelik bakımı ve insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili öğrenme kaynaklarını 

bilir ve kaynaklara hızlı 

• erişirim. 

• Bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel özelliklerini tanımlarım. 

• Birey aile ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında 

bütüncül yaklaşımla hemşirelik 

• bakımını gerçekleştiririm. 

• Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel 

sağlık politikalarına göre 

• yapılandırırım. 

• Bireyin doğum öncesi dönemden başlayarak; çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık 

döneminde bakımını uygular, 

• terminal dönemde birey ve aileye destek olurum. 

• Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve 

koordinasyonunda bireysel ve ekip 

• üyesi olarak yönetim aktivitelerinde sorumluluk alırım. 

• Mesleki aktivite ve uygulamalarını düzenli bir şekilde belgeler, doğru ve eksiksiz kayıt tutarım. 

• Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık 

bir davranış geliştiririm. 

• İnsanın psiko-sosyal yönünü değerlendirerek etkili iletişim kurarım. 



• Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için yeterli düzeyde 

İngilizceyi kullanırım. 

• Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, 

proje ve etkinliklerde rol alırım. 

• Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştiririm. 

• Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olurum. 

• Hemşirelik bakımında birey gereksinimlerini dikkate alarak yaratıcı, eleştirel düşünme ve 

sorun çözme becerisini 

• kullanırım. 

• Evrensel ve toplumsal boyutlarda çevre güvenliği hakkında duyarlıdır, birey ve kendi 

güvenliğine yönelik önlemleri alır; 

• çözümleri konusunda farkındalık geliştiririm. 


