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KARAR 2014/26/11 

Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15/4 maddesi gereğince, 

Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümü 2014–2015 Öğretim yılı Güz döneminde öğrencilerin 1. sınıfta almış oldukları 

“Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar” dersi bir üst sınıftaki uygulamalı mesleki derslerin ön koşuludur. Bu 

dersten başarılı olamayan veya devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci üst sınıflardan uygulamalı mesleki 

dersleri alamaz ve Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar dersinin 2.yıl ve sonraki yıl tekrarında daima teoriye 

ve uygulamaya devam şartı aranmasına, Yüksekokulumuzda eğitim öğretimlerini sürdüren 2., 3. ve 4. sınıf 

öğrencilerimizin alacağı teorik ve uygulamalı minör derslerin tekrarında devam zorunluluğu aranmamasına, 

ancak teorik ve uygulamalı olan İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği ve 

Halk Sağlığı Hemşireliği majör derslerinin tekrarında devamsızlıktan kalan öğrenciler için devam zorunluluğunun 

aranmasına, adı geçen  teorik ve uygulamalı olan majör derslerde devamsızlıktan kalmayan öğrenciler için devam 

zorunluluğunun aranmamasına, uygulama sınavlarının uygulamalı olarak yapılmasına, uygulama notu (II. Vize) 60 

ve üzerinde olan öğrencilerin notunun anılan dönemde de geçerli olmasına ve  uygulama notu 60 (altmış)’ın altında olan 

öğrencilerin anılan derslerin final sınavlarına alınmamasına, öğrencinin ders tekrarı yapması gerektiğine oybirliği ile 

karar verildi. 

 

KARAR 2014/26/12 

Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15/4 maddesi gereğince, 2014–

2015 Öğretim yılı Güz döneminde Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin 1. sınıfta almış oldukları 

“Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar” dersi bir üst sınıftaki uygulamalı mesleki derslerin ön koşuludur. Bu 

dersten başarılı olamayan veya devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci üst sınıflardan uygulamalı mesleki 

dersleri alamaz ve Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar dersinin 2.yıl ve sonraki yıl tekrarında daima teorik 

ve uygulamada devam şartı aranmasına, Yüksekokulumuzda eğitim öğretimlerini sürdüren 2., 3. ve 4. sınıf 

öğrencilerimizin alacağı teorik ve uygulamalı olan İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, 

Psikiyatri Hastalıkları Hemşireliği derslerinden öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla bulundukları 

yarıyıla ait anılan derslerden en fazla 2 (iki) dersin alınmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 2014/26/13 

Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15/4 maddesi gereğince, 2014–

2015 Öğretim yılı Bahar döneminde Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerimizin alacağı teorik ve 

uygulamalı olan Halk Sağlığı Hemşireliği dersinin, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda mezun 

olabilecek durumda olan eğitim-öğretim süresinin 5. veya 6. yılında olan öğrencilerin alması için 2014-2015 Eğitim-

Öğretim Yılı Güz döneminde de açılmasının uygun olduğuna, anılan majör dersin tekrarında devamsızlıktan kalan 

öğrenciler için devam zorunluluğunun aranmasına, devamsızlıktan kalmayan öğrenciler için devam 

zorunluluğunun aranmamasına, uygulama sınavlarının uygulamalı olarak yapılmasına, uygulama notu (II. Vize) 60 

ve üzerinde olan öğrencilerin notunun anılan dönemde de geçerli olmasına ve uygulama notu 60 (altmış)’ın altında olan 

öğrencilerin anılan dersin final sınavlarına alınmamasına, öğrencinin ders tekrarı yapması gerektiğine oybirliği ile karar 

verildi.   

 

KARAR 2014/26/14 

Yüksekokulumuz Hemşirelik ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümlerinde 2014–2015 Eğitim – Öğretim 

yılı Güz Yarıyılında Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 18. maddesi 1/a 

bendine göre, uygulama notunun II. ara sınav notu olarak değerlendirilmesine ve aynı Yönetmeliğin 18. 

maddesinin 1/a bendine göre ara sınavların aritmetik ortalamalarının % 30’u, yarıyıl sonu sınav notunun % 70’i 

alınarak başarı notunun belirlenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
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