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kedi ve AkTs kre di n-ıiktarlaıı ile se ııeli ders AKTS de erleri aşa ıdaki tabloda belirtilmi tir

Sınavlar
MADDE 5 - ( l ) Her ders için yarıyılda en az l (bir) ara sınaı, yapılır.
(2) Derslerin şube vcl,a gı,uplar halinde yapılnrası durumunda, sınavlaı ve

değerlend.irmeler ayrı yapılır.
Başarı notu ve hesıplanması
MADDE 6 - (l ) Bir derse ail lıtrın ııoıun hesaplanıııasıııdıı; aıa sınavların tırtalan,ııısıııın

etkisi % 50, yarıyıl sonu / bütüııleııre sıı]avıI]tn eıkisi % 50'dir.
(2) Öğrencileı,in başarı noluı,ıuıı hesaplanrırasında bağıl değerlendirıııc sislenıi uyguJarıır.
(ii) Bağıl değerlendirııe sistenıi aşağıdaki esaslara göre uygulanır;
a) Ham Başaıı Alı Linıiti (HBı\L).50 puandır. Haırı başarı puanları HBAL'nin altında

kalan öğrencileı başarısız sal,ılarak IiF notıı ile d eğerleırdirilir.
b) Yarıyıl Soııu Sınav t-imiti (YSSL) tı;,-gulaıı-ıası yapılır ve yarıyıl sonu sınav lınıitı 50

puan olarak uygulanır. Yaııyıl Soııu Sınav L.inıiti Biitünlelıe Sınavl için de geçerlidir.

Çeşitli hükümler
MADDE 7- (1) Ögrenciler. ul,gulanıa ılınlarında de kanlık taraiından uygun görillen

kıyafeti giymek zorı.ındadıılar.
(2) Uygulan-ıası olan tleı,slerde uygulama;ıın değerleııdirilmesi l00 puan tizerinden

yapılır. Her ul,gulama prograırııırda anabi]inı dıılıııca lrazırlaran Ögrenci Değerlcndinnc L'ormu

kullanılır. Değerleııdirnıe puanı 5O'nin altıncla olan öğıeııciler dersiı-ı lreıı teorik hem de

uygulamasından başarısız sayılıılaı, vc bağıl değerlcndirrne sistcırriııe d6hil edilnıezler.
Uygulaınadan alınan 50 ve üzeri ı-ıot, bir ara sınav nolu olarak kabul edilir.

(3) - a) Uygulanıası Olan Mesleki Deısler; I-Iemşirelik Esasları. İç Hastalıkları
Hernşiıeliği, Cerrahi Hastalıkları Llenışiı,eliğı. Doğrıır,ı-Kadın Sağlığı r,e Hastalıkları Hemşireliği.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. Psikiyatri Henışireliği, Hemşirelikte Yönetim, Halk
Sağlığı Henışireliği ve İntörnltik [J."-gulanıası l ı,e İnt(iı,nlük [}ygulaınası [I deısleıidiı.

b) Ön Şartlı Dersler: I.lemşiı-elik Esas]arı deı,sinc]en başarıIı olanıayln"'Öğt'enciler lÇ

Hastalıkları Henışireliği, Ceıral-ıi liastalıkları lleııışiıcliği. Doğıını. Kadıır Sirğlığ;ıC-l-iiıstalıklaıı
Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve IIastalıkları IIeıışiıeliği. l)sikııiıtri l lcnışire liğl /SJeıııŞı relikte

YönetimveHalkSaglığıl.JcnışircliğiJerslcrinial;.ulılızluı.':

PİIOGRAM ADI KltIDl .\K,l,S
Seçırıeli

Dersleriı AKTS
Dcğeri

Meslekle llgili
Olmırr,ın Seçnıeli
l)erslcrin AKTS

Değel,i
Hemşiıelik l (ı8 2.+0 Max%5

Dayanak
MADDE l- (l) Bu uygulama esasları l7.07.20l7 tarih ve 30l26 sayılı Resıni Gazete'de

YaYımlanan Alatürk Üniveı,siıesi Ön I.isans vc I_isaııs Eğitinı-Öğretiın \e Sıııar Yıinetnıcliğınc
dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 - ( l ) tsu Uygulanıa Esasları lJen,ışirelik Fakiiltesinde eğitiın-öğıetin] yapllan

lisans programını kapsar.
Bğitim-öğretim
MADDE 3 - ( l ) Dekaırlık bünyesinde yürütülen programlar için bütünleıne sınavı

yapılır.
Ögretim programları
MADDE,4 - (l) Dekanlık bünyesinde yiilütülen pı,ograında okutulacak olan döı,t yıllık

lisans ders (müfredat) progranıları ilişikte beli*ildigi gibidiı.
(2) Dekanlık bünyesinde yürütülen progranıdan mezuır olabilmek için gerekli ulusal
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c) lntörnltik Uygı.ılanıası I ve İnıörnliik Uygulaması II derslerini alabilnıek için;
Hemşirelik Esasları, İç Hasıalıkları Henışireliği, Cenahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum-Kadın
Sağlığı ve Hastalıkları Heıışireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar,ı Henışireliği, Psikiyatri
Henrşireliği ve I{alk Sağhğı Hemşireliği dersleıinden lıaşarılı olmak geıekir,

d) Dördüncü sınıf öğreııcileri açılacak İııtörnlük Uvgıılcınası lve İntörn]ük IJygulaınası
II derslerinden iki tanesini alırlar.

e) İntörnlük lJygulaması I ve İntömlük Uygulaınası lI dersleri 8. yarıyılda açılır ve her
bir ders, haftada l saat teorik, 16 saat uygulanıa olarak yapılır. Mezuniyet için sadece İntörnlük
Uygulaması I ve İntOrnlük Uygulaması Il dersleri, kalan öğrencilere güz döneminde de açılabilir,

f) Intörnlük Uygulaması l dersıni. öğrencitcr lç Hastalıkları Henışireliği dersi uygulan-ıa
alaıları ve Çocuk Sağlığı ve llastalıkları Henışiıeliği dersi uygulanıa alanlarındaı birinde yapar.
Oğrenciııin uygulama yapacağı klinikleıi intörn koordinatörü betirIer.

g) Intörnlük Uygulaınası II dersini öğrenciler Cerıahi Hastalıkları Hemşireliği dersi
uygulama alanlaıı, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi uygulama alanlalı ve
Psikiyarri Hemşireliği dersi uygulaına alanlanndaıı birinde yapar. Öğrencinin uygulaıı-ıa yapacagı
klinikleri intörn koordinatörü belirler.

h) İntOmlük Uygulaması l ve İnıöı,nlük [Jygulaması II dersleri,7'şer haftalık bloklar
halinde yürütülür. Ögrenciler gıuplara ayrılır, Bir grrıp öğrenci İı,ııörnlük Uygulaması l <]ersiniıı
uygulamasını yürütürken. dİğer grup öğı,t,nciler dc lııtörıılük U.r-gulaırıası Il dersinin ı,ı; gı.ıIaıııasıı,ıı
yürütiir. Her bir intöın öğrenci İntörnlü Uygulamısı ] ve İntörnlük Uygulaınası II derslerine
haftaıın 4 günü günde 8 saat devam eder.

t) İntömlük Uygulaması l ve İntörnlük Uygulaması Il derslerinin uygulamalarının
yürütiilmesi için dekaıılık taı,atjndan bir öğretim üyesi intörn koc-ırdiııatörü olaıak görevlendirilir.
İnrömlük Uygulanıası l ve İntömlük Uygulanıası Il dersleri içinde yer alan her bir ders için
dekanlığın onayı ile en fazla 2 öğretim üyesi sorunılu öğrctiıı iiyesi olarak görevlendirilir. Sorunılu
öğretim üyesiiüyeleri dersiı,ı lıeıı teorik kısmınııı lıem tle uygrılanıa kısmının yürütülnıesinden.
değerlendirilmesinden ve tün yükümlülüklerinden sorunıludur.

i) İntöm ö$enciler heı bir ders için hafta içi 1 gece ( l 6 saat), hafta sonu l gece ( l 6 saat)
olııak üzere 2 gece nöbet tutarlaT. İıltöTıı öğrencilcr, gece nöbetlerinin öncesi ve soıuasında izinli
sayılırlar.

Hüküm bulunmayan hallcr
MADDE 8- (l) Bu uygularna esaslıırında hükiiın buluı,ımayan hallerde. ilgili mevzuaı

hükümlerine aykırı olnıanıak şartı ile karar almaya lakülte Yönetin-ı Kurıı}u yetkilidiı.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu uygulanıa esasları 20l7-2018 eğitiıı-öğretiıı yılından itibaıen

uygulanmak üzere Senato'da kabul edildikten soı,ıra 1,iirürlüğe gireı,.

Yürütme
MADDE 10 _ (l) Bu uygulama esasları hükürıllcı:inı Atıtürk Üniversitesı l-iemşiıelik

Fakültesi Dekanı Viirütür.
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