
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİK PROGRAMI 
 

DERS PLAN ÖZETİ ADET  AKTS 

PROGRAM TEMEL DERSLERİ BÖLÜM ZORUNLU 35 201 

PROGRAM UZMANLIK DERSLERİ BÖLÜM SEÇMELİ 9 27 

YETKİNLİK TAMAMLAYICI DERSLER YÖK ZORUNLU DERSLERİ 6  12 

TOPLAM AKTS 240 

 

B İ R İ N C İ  YARIYIL 

D.Kodu Dersin Adı T U AKTS 

HEM101 Hemşireliğe Giriş 4 0 6 

 Meslek tanımı ve meslekleşme süreci. Meslek kriterleri. Hemşirelik kavramı ve tanımlar. Hemşireliğin bilim ve 

sanat yönü. Hemşireliğin görev, yetki ve sorumlulukları; Rol ve işlevleri. Hemşirelikte profesyonellik. Hemşirelik 

mesleğinin yasal yönleri. Hemşireliğin dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişim süreci. Hemşirelikle ilgili ulusal ve 

uluslararası mesleki organizasyonlar. Hemşirelik mesleği ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimatlar. 

Hemşirelik model ve kuramları. Değerler ve hemşirelik. Hemşirelikte disiplinler arası ekip yaklaşımı. Hemşirelik 

felsefesi. Hemşirelik süreci: Tanımlama, planlama, uygulama, değerlendirme, raporlama  ve kayıt. 

HEM103 Biyokimya 2 0 3 

 Biyokimyaya giriş. İnsan vücudunun kimyasal bileşimi. Hücre ve organellerin biyokimyasal yapısı. 

Karbonhidratların, lipidlerin, aminoasitlerin, proteinlerin, porfirinlerin, enzimlerin, vitaminlerin, nükleik asitlerin, 

hormonların yapıları ve biyolojik fonksiyonları. Su ve elektrolitlerin, karbonhidratların, lipidlerin, aminoasitlerin, 

nükleik asitlerin ve proteinlerin metabolizmaları. 

HEM105 Anatomi 3 0 4 

 Anatomiye giriş ve anatomi terminolojisi. İskelet sistemi anatomisi. Eklem sistemi anatomisi. Kas sistemi 

anatomisi. Dolaşım sistemi anatomisi. Sindirim sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi. Boşaltım sistemi 

anatomisi. Üreme sistemi anatomisi. Endokrin sistem anatomisi. Sinir sistemi anatomisi. Duyu organlarının 

anatomisi. 

HEM107 Fizyoloji 3 0 4 

 Fizyolojiye giriş ve homeostazis. Hücre fizyolojisi. Uyarılabilen dokular, dinlenim ve aksiyon potansiyeli. Kas 

fizyolojisi, Kan fizyolojisi. Solunum sistemi fizyolojisi, Dolaşım sistemi fizyolojisi. Sindirim sistemi 

fizyolojisi. Boşaltım sistemi fizyolojisi. Üreme sistemi fizyolojisi. Endokrin sistem fizyolojisi. Duyu fizyolojisi. 

Sinir sistemi fizyolojisi. 

HEM109 Farmakoloji 2 0 2 

 Farmakolojiye giriş. Genel farmakoloji .İlaçların uygulama yolları ve farmasötik şekilleri. İlaç toksisitesi, yan 

etkileri ve ilaç etkileşimleri. Sinir sistemi, kardiyovasküler Sistem, solunum Sistemi, endokrin sistem,  kas iskelet 

sistemi, sindirim sistemi ve böbrek fonksiyonlarını ve elektrolit metabolizmasını etkileyen ilaçlar  

 

HEM111 Beslenme 2 0 2 

 Yeterli, dengeli ve sürdürülebilir beslenme kavramları. Besin ögeleri, karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin 

sağlıklı beslenmedeki yeri ve önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, 

günlük alım önerileri. Türkiye ve Dünyada görülen beslenme sorunları. Sağlıklı yaşam ve beslenme ilişkisi. 

ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 
 Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler 

TUR101 Türk Dili I 2 0 2 
 Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve 

etkili kullanma yolları, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk yazı dilinin tarihi gelişimi, Türkçe 

kelimeleri tanıma yolları. Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları. Türkçedeki kök 

ve eklerin işlevleri. Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları 

DİL101 İngilizce I 2 0 2 
 A2 seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerilerine 

ilişkin bilgiler 

 HEM501 Seçmeli Ders 1 – Sağlık Yönetimi 2 0 3 

 

 

Yönetim ve organizasyon temel kavramları. Sağlık yönetimi kavramları. Stratejik yönetim. Sağlık 

hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi. Sağlık hizmeti kapsam ve özellikleri. Sağlık hizmetleri 

planlanması. Sağlık ekonomisi ile ilgili temel kavramlar. Sağlık sistemleri amaç ve özellikleri. Sağlık 

sisteminde performans değerlendirme ve verimlilik. Sağlık hizmetlerinde finansman. Ülkemizde 

sağlık sisteminin mevcut durumu ve sağlık politikaları. Uluslar arası sağlık kuruluşları. 
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İ K İ N C İ  YARIYIL 

D.Kodu Dersin Adı T U AKTS 

HEM102 Hemşirelik Esasları 5 8 13 
 Hemşirelik mesleğinin tanım ve tarihsel gelişimi. Türkiye´de sağlık hizmetlerinin sunumu. 

Hemşirelikte temel ilke ve uygulamalar. Hemşirelik süreci. Hasta yaşam bulguları. İntravenöz, 

intramüsüler ve intradermal ilaç uygulamaları. Sıvı elektrolit dengesi ve intravenöz sıvıların 

uygulaması. Kan transfüzyonu. Hiperalimentasyon. Solunum gereksinimi ve hemşirelik bakımı. Sıcak 

ve soğuk uygulamalar, Bireysel hijyen ve hemşirelik bakımı. Zor hasta ile iletişim. Sağlıklı ve hasta 

bireyin boşaltım gereksinimi (üriner boşaltım, barsak boşaltımı). Beslenme, Metabolizma ve 

hemşirelik bakımı. Perioperatif hasta bakımı. Yara bakımı. Uyku ve hemşirelik girişimleri. Ölüm ve 

kayıp kavramı ve hemşirelik girişimleri.  

HEM104 Hemşirelikte Fiziksel Değerlendirme 2 0 2 
 Kardiyovasküler,solunum sistemi,hematolojik sistem, gastrointestinal sistem, üriner sistem, endokrin sistem, 

nörolojik sistem, kas  ve iskelet sistemi tanılaması, fizik muayene yöntemleri, bulgular ve değerlendirme 

HEM108 Patoloji ve Histoloji 3 0 4 
 İnsan organizmasını etkileyen ve farklı mekanizmalar ile değişik türde doku değişimlerine neden olan 

hastalıklardaki dejeneratif, metabolik, iltihabi, tümoral ve immünolojik olaylar ve bunların sonucunda ortaya çıkan 

mikroskobik ve makroskobik düzeydeki yapısal doku değişiklik ve bozulmalar. Histoloji teknikleri ve 

mikroskopi yöntemleri. Hücre ve dört temel dokunun yapı ve işlev özellikleri. Hastalıkların nedenleri, 

oluş mekanizmaları ve hastalıkların organ ve dokularda oluşturduğu fonksiyon bozukluklarına ilişkin 

konular. Hastalıklar sonucu oluşan hücrelerdeki morfolojik bulgular ve değerlendirme  

HEM110 Hemşirelikte Etik 2 0 2 
 Etik ve biyo-etik kavramları. Etiğin sosyal-kültürel boyutu, felsefi temeli ve yasalarla ilişkisi. Başlıca etik teoriler 

konusunda temel bilgiler. Bakım etiği ile hemşireliğin ilişkisinin irdelenmesi. Etik kurullar.  Hastane etik 

kurullarında hemşirenin rolü. Hemşirelik etik ilkeler ve kodlar. Hemşirelik uygulamalarında etik karar 

verebilmeye ilişkin konular. Çağdaş bakım ve tedavi girişimleri ve etik yönleri. 

ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 
 Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler 

TUR102 Türk Dili II 2 0 2 
 Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri. Toplum içinde kendini ifade etme. Dili doğru ve etkili kullanma 

yolları.  Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri.  Türk yazı dilinin tarihi gelişimi. Türkçe kelimeleri tanıma 

yolları. Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları. Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri. 

Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları. 

DİL102 İngilizce II 2 0 2 
 A2 seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri 

uygulamaları  

HEM518 Seçmeli Ders 2-Stresle Baş Etme 2 0 3 
 Kendini tanıma.  Başa çıkma.  Girişkenlik. Stres ve stresör kavramı. Stresin tarihsel gelişimi. Stres 

çeşitleri. Stres kuramları. Stres tepkisi yaratan durumlar. Stres ve baş etme yöntemleri. 

Hastane/hastaneye yatma stresi.  Tükenmişlik sendromu. Kriz ve krize müdahale yöntemleri. Kayıp ve 

yas süreci. 

  30 

Ü Ç Ü N C Ü  YARIYIL 
D.Kodu Dersin Adı T U AKTS 

HEM201 İç Hastalıkları Hemşireliği  5 8 13 
 İç hastalıkları hemşireliğine ilişkin temel kavramlar. İç hastalıklarında tedavi takibi açısından durum 

değerlendirmesini yapabilecek ve homeostazisin sürdürülmesi için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin 

ders ve hastane ortamında kazandırılmasına ilişkin bilgiler. Sıvı-elektrolit denge ve dengesizlikleri. Asit-baz 

dengesi ve dengesizlikleri. Şok ve hemşirelik bakımı. Endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Solunum 

sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Onkoloji ve hemşireliği, sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik 

bakımı. Alerjik hastalıklar ve hemşirelik bakımı. Sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Böbrek 

hastalıkları ve bakımı. Yaşlı ve bakımı. Eklem hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Kardiyovasküler sistem 

hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Kan hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Metabolik hastalıklar ve hemşirelik  

bakımı. 

HEM106 Mikrobiyoloji 2 0 3 
 Mikrobiyolojiye giriş. Mikrobiyolojide kullanılan diğer araç gereç ve cihazlar. Bakterilerin yapı ve 

fizyolojileri. Bakteri genetiği ve antimikrobik maddeler. Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar. 

Çevre mikrobiyolojisi. Örnek alma teknikleri. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon. İmmünolojiye giriş ve 

antijen. İmmün sistemin yapısı. İmmünglobulinler, immün cevap, doğal direnç. Aşılar ve bağışık 

serumlar. Mikrobiyolojik tanı yöntemleri. Parazitoloji ve  virolojiye ilişkin temel konular 



HEM205 Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü 3 3 4 
 Hastane enfeksiyonunun (sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar) tanımı, önemi ve nedenleri. “Yataklı Tedavi 

Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği” doğrultusunda “Hastane Enfeksiyonu Kontrol Komiteleri”nin 

yapılanması. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi: El yıkama-teori ve uygulama. El ovalama-teori ve uygulama. 

Eldiven kullanımı-teori ve uygulama- İzolasyon-teori ve uygulama. Dezenfeksiyon/sterilizasyon-teori ve 

uygulama. Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşmanın önlenmesi-teori ve uygulama. Atıklar-teori ve uygulama. 

HEM207 Biyo-istatistik  2 0 2 
 Biyo-istatistik temel kavramları. Paket Programlara veri girişi. Tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanması. Tablo ve 

grafik hazırlama. Örnekleme. Hipotez kavramı ve hipotez testleri. Ki-Kare testleri. Tek, iki ve k  örneklem hipotez 

testleri. Korelasyon ve regresyon analizleri. Geçerlik ve güvenirlik analizi.  

HEM209 Araştırma Yöntemleri 2 0 2 
 Araştırma yöntemleri ve düzenleri. Veri toplama yöntemleri.  Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, 

yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler. Bilimsel araştırmanın yapısı. Bilimsel yöntemler 

ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler. Problem, araştırma modeli, evren ve örneklem. Verilerin toplanması ve 

veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri). Verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve 

raporlanması. 

HEM211 Mesleki İngilizce 1 2 0 3 
 Öğrencilerin mesleğe atıldıklarında ihtiyaç duyabilecekleri İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce 

dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri uygulamaları 

 Seçmeli Ders 3 2 0 3 
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D Ö R D Ü N C Ü  YARIYIL 
D.Kodu Dersin Adı T U AKTS 

HEM222 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 5 8 13 
 Cerrahi hastalıklar bilgisine ilişkin temel kavramlar. Cerrahi hastası ve bakımının yürütülmesi. Cerrahi 

enfeksiyonlar ve enfeksiyon kontrolü. Yara iyileşmesi ve yanıkta hemşirelik bakımı. Şok ve çoğul organ 

yetmezliği sendromunda hemşirelik bakımı. Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakımı. Sinir sistemi 

cerrahisi. Kalp-damar cerrahisi. Toraksa ilişkin cerrahi girişimler.  Üriner sistem cerrahisi.  Sindirim sistemi ve 

sindirime yardımcı organların cerrahisi. Meme ve endokrin sistem cerrahisi. Kas-iskelet sistemi cerrahisi. Organ 

nakli ve hemşirelik bakımı. Kulak-burun-boğaz ve göz cerrahisinde hemşirelik bakımı. 

HEM204 İş Güvenliği ve Sağlığı 3 0 3 
 Çağdaş sağlık anlayışı. İşçi sağlığının boyutları, nitelikleri ve önemi. İşyerinde işçi sağlığı uygulamaları. Çalışma 

hayatında fizyolojik stresler ve ergonomi.  Meslek hastalıklarına genel bakış. İşle ilgili hastalıklar. Metallerle olan 

meslek hastalıklarının irdelenmesi, Solventlerle olan meslek hastalıklarının irdelenmesi. Çalışma hayatında 

rastlanan tozlar ve sağlık sakıncaları. İş kazalarına genel bakış. 

HEM206 İletişim ve Kişilerarası İlişkiler 2 0 2 
 Temel psikolojik kavramlar ve gelişim kuramları. Kişilerarası ilişkilerde temel kavramlar ve iletişim teknikleri 

HEM208 Sağlık Sosyolojisi 2 0 2 
 Sağlık ve hastalık olgusu. Sağlığı etkileyen faktörler. Sağlığın sosyal belirleyicileri. Toplumsal eşitsizlikler 

(ekonomik, cinsiyete dayalı, etnik ve bölgesel eşitsizlikler). Sosyolojik yaklaşımlar açısından sağlık. Hekim-hasta 

ilişkisi. Hemşire-hasta ilişkisi. Medikalizasyon. 

HEM203 Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar 3 0 4 
 Üst solunum yolu enfeksiyonları. Alt solunum yolu enfeksiyonları. İdrar yolu enfeksiyonları. Cilt enfeksiyonları. 

Kemik eklem enfeksiyonları. Paraziter hastalıklar. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Seyahat Hastalıkları. Akut 

gastroenteritler. Sinir sistemi enfeksiyonları. Tüberküloz. Bruselloz. Hepatitler. Hastane enfeksiyonları 

HEM210 Mesleki İngilizce 2 2 0 3 
 Öğrencilerin mesleğe atıldıklarında ihtiyaç duyabilecekleri İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce 

dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri uygulamaları 

 Seçmeli Ders 4 2 0 3 
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B E Ş İ N C İ  YARIYIL 
D.Kodu Dersin Adı T U AKTS 

HEM301 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 5 8 13 
 Kadın sağlığı ile ilgili temel kavram, kuram ve ilkeler. Kadının tüm yaşam evreleri boyunca sağlık ve esenliğinin 

korunması ve geliştirilmesi. Kadının aile ve toplumdaki rolünün yükseltilmesi. Perinatal bakım. İnfertilite. 

cinsellik ve cinsel eğitim. Jinekoloji ve jinekolojik onkoloji hastalıklarında bakım. Üreme sistemi yapı ve 

fonksiyonu. Gebeliğin oluşumu ve intrauterin gelişim. Aile planlaması. Genetik danışmanlık ve prekonsepsiyonel 

bakım. Doğum öncesi dönem. Gebelikte annenin fizyolojisi, gebelik dönemi sorunları ve hemşirelik bakımı. 

Normal doğum eylemi, doğum eyleminde riskli durumlar. Normal yenidoğan. Doğum sonu dönem, doğum sonu 

dönemde riskli durumlar. Jinekolojide tanı ve tedavi yöntemleri. Üreme organ fonksiyon bozuklukları. Üreme 



organı enfeksiyonları. Üreme organı iyi ve kötü huylu oluşumlar. Klimakterik dönem. İnfertilite ve hemşirelik 

bakımı. Kadının yaşam dönemlerinde cinsellik ve cinsel sağlık. Toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığı. Kadına 

yönelik şiddet ve kadınla ilgili mevzuattaki gelişmeler 

HEM303 Hemşirelikte Eğitim 4 4 6 
 Eğitimde temel kavramlar. Öğrenme yaklaşım ve kuramları. Ölçme ve değerlendirme. Eğitimde materyal 

kullanma. Öğretme ile ilgili kavramlar ve stratejiler. Öğrenmeyi etkileyen faktörler. Grup eğitimi. Oryantasyon 

eğitimi ve hizmet içi eğitim. Yetişkin eğitimi ve sağlık eğitimi konuları ile hemşirelik eğitimi uygulamaları 

HEM305 Temel Akademik Yazı Teknikleri 2 0 2 
 Akademik yazım türünün tespit aşamaları. Alıntılama tekniği. İçerik öğeleri. Düzenleme ve üslup öğeleri. Dil 

öğeleri yazım kuralları. Sözlü sunuş kuralları. Akademik yazı yazma uygulamaları ve öğrenci sunumları. 

HEM307 Mesleki İngilizce 3 2 0 3 
 Öğrencilerin mesleğe atıldıklarında ihtiyaç duyabilecekleri İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce 

dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri uygulamaları 

 Seçmeli Ders 5 2 0 3 

 Seçmeli Ders 6 2 0 3 
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A L T I N C I  YARIYIL 
D.Kodu Dersin Adı T U AKTS 

HEM302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 5 8 13 
 Çocuk Sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin tanımı-gelişimi. Çocuk sağlığını koruma ve geliştirme. Sağlıklı 

çocuğu ve sağlıktan sapma durumunu tanıma. Çocuğa özgü hemşirelik uygulamaları. Büyüme-gelişme ve çocuk 

beslenmesi. Çocukta sık karşılaşılan semptomlar. Sistemlere göre çocuk hastalıkları ve bakımı. Dünyada ve 

Türkiye’de çocuk sağlığının durumu. Çocukların sağlık durumunu tanılama. Çocukların hastaneye yatışa tepkileri 

ve tepkileri azaltmada hemşirenin rolü. Pediatri hemşireliğinde uygulamalar. Ölümcül hastalığı olan çocuk ve 

ailesine hemşirelik yaklaşımı. Kronik hastalığı olan çocuk ve ailesine hemşirelik yaklaşımı. Çocukluk 

dönemlerinde büyüme ve gelişme ve büyüme – gelişme bozuklukları. Normal ve özel bakım gerektiren 

yenidoğanlar ve hastalıklarında hemşirelik bakımı. Çocukluk çağlarında beslenme-beslenme bozuklukları ve 

hemşirelik bakımı. Çocuklarda sık görülen sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Çocuklarda sık 

görülen solunum yolu hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Çocuklarda sık görülen üriner sistem hastalıkları ve 

hemşirelik bakımı. Çocukluk çağı enfeksiyon hastalıkları-hemşirelik bakımı ve aşılama programları. Konjenital 

kalp hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Çocuklarda sık görülen sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı. 

Çocukluk çağında sık görülen kan hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Çocukluk çağında sık görülen endokrin ve 

metabolik hastalıklar ve hemşirelik bakımı. Çocuklarda sık görülen kas-iskelet sistemi hastalıkları ve hemşirelik 

bakımı.  

HEM304 Hemşirelikte Yönetim 4 4 6 
 Yönetimde temel kavram ve teoriler.  Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonu. Sağlık kurumlarında mali, 

idari ve destek hizmetler. Etkin ve modern yönetim uygulamaları. Sağlık ekibi ve rol yapıları. Örgütsel iletişim. 

Zaman yönetimi ve toplantı yönetimi. Sorun çözme ve karar verme.  Hemşirelikte insan gücü planlaması. Liderlik. 

Hemşirelikle ilgili yasal düzenlemeler. Motivasyon yönetimi. Örgütlerde çatışma yönetimi. Kriz ve afet yönetimi. 

İnsan kaynakları yönetimi. Performans değerlendirme. Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi. 

HEM306 İlk Yardım ve Acil Bakım 2 0 3 
 Temel ilk yardım ilkeleri ve uygulamaları. Acil bakım gerektiren durumlar ve hemşirelik bakımı 

HEM308 Topluma Hizmet Uygulamaları 0 4 2 
 Topluma hizmet uygulamalarının önemi. Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik 

projeler hazırlama. Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada 

düzenleyici olarak katılma. Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer almaya yönelik 

faaliyet ve uygulamalar. 

 Seçmeli Ders 7 2 0 3 

 Seçmeli Ders 8 2 0 3 
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Y E D İ N C İ  YARIYIL 
D.Kodu Dersin Adı T U AKTS 

HEM401 Psikiyatri Hemşireliği 5 8 12 
 Ruh Sağlığı ve psikiyatri Hemşireliğine ilişkin temel kavramlar, terapötik yaklaşımlar. Psikiyatride hasta 

değerlendirme kriterleri. Psikiyatrik sorunu olan hastanın tedavisi ve hemşirelik bakımı 

HEM403 Halk Sağlığı Hemşireliği 5 8 12 
 Toplum, aile ve bireyin sağlığının korunması, geliştirilmesi. Erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine 

ilişkin halk sağlığı hemşiresinin işlevleri ve temel ilkeleri.  Halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, tanımı 

,rolleri.  Sağlığın değerlendirilmesi, aile yapısı ve kültür, genetik bilgisi, çevre, iş, okul, yaşlı sağlığı, ana-çocuk 

sağlığı ve aile planlaması gibi özel alanlarda halk sağlığı hemşireliğinin yeri. Sağlık hizmetleri. Sağlık 

örgütlenmeleri ve politikaları. 



HEM405 Hemşirelikte Kariyer Planlama 2 0 3 
 Yetenek, beceri ve yetkinlik kavramları ve kariyer ilişkisi. Kariyer ve kariyer ile ilgili kavramlar (kariyer planlama, 

kariyer yönetimi ve kariyer geliştirme). Kariyer planlamanın amaçları ve faydaları. Kariyer planlama aşamaları. 

Hastanelerde hemşireler için kariyer yönetimi araçları ve uygulamaları.  Hastanelerde hemşirelik pozisyonları ve 

özel dallar. Hastanelerde hemşirelik dışı pozisyonlar. Hastane dışında hemşirelik. 

 Seçmeli Ders 9 2 0 3 
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S E K İ Z İ N C İ  YARIYIL 

D.Kodu Dersin Adı T U AKTS 

HEM402 İNTERN Staj 2 24 25 
 Hemşirelik Anabilim dallarında klinik uygulamalar  

HEM404 Bitirme Projesi 0 4 5 
  30 

T: Teori U: Uygulama AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 

 

 

 

hemşirelik İntern Programı 

1. Ağız ve Diş Sağlığı Hemşireliği 

2. Fiziksel Bağımlılığı olanların Bakımı 

3. Nöroloji Hemşireliği 

4. Transplantasyon Hemşireliği 

5. Kardiyoloji Hemşireliği 

6. Hemodiyaliz Hemşireliği 

7. Onkoloji Hemşireliği 

8. Dahiliye ve Acil Bakım Hemşireliği 

9. Ameliyathane Hemşireliği 

10. Cerrahi Hemşireliği 

11. Doğum Hemşireliği 

12. Jinekoloji Hemşireliği 

13. Ürojinekoloji Hemşireliği 

14. Aile Planlaması 

15. İnfertilite  

16. Çocuk Acil 

17. Onkoloji-Hematoloji Hemşireliği 

18. İnsan Kaynakları Yönetimi 

19. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi 

20. Hasta Eğitimi 

21. Hizmet İçi Eğitim 

22. Sağlık Eğitimi 

23. Konsültasyon Liyazon Psikiyatrisi Hemşireliği 

24. Ruh Sağlığı Hemşireliği 

25. Engelli Sağlığı Hemşireliği 

26. İş Sağlığı Hemşireliği 

27. Evde Bakım Hemşireliği 

28. Yaşlı Sağlığı Hemşireliği 

29. Geriatri Hemşireliği 

30.  Okul Sağlığı Hemşireliği 

31. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği 

32. Çocuk Diyabet Hemşireliği 

33. Erişkin Diyabet Hemşireliği 

34. Alkol ve Madde Bağımlılığı Hemşireliği 

35. Yenidoğan Hemşireliği 

36. Aşı uygulamaları 



“DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİR, ECZACILIK 

VE MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ ASGARİ EĞİTİM KOŞULLARININ 

BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK”   

 

MADDE 4 (5) Hemşirelik eğitimindeki asgari eğitim koşullarının sağlanabilmesi için, bu alanda 

yürütülen yükseköğretim programlarımızın eğitim müfredatlarında EK-1 sayılı cetvelde belirtilen 

derslerin bulunması ve cetvelin “klinik eğitim” bölümündeki alanlara ilişkin hemşirelik 

uygulamalarının yapılması zorunludur.  

 

EK-1 SAYILI CETVEL 

 

Hemşirelik Programında Okutulması Gereken Konular:  

 

1) Teorik Eğitim 

Hemşirelik: 

- Meslek etiği 

- Sağlık ve hemşirelik ilkeleri 

- Aşağıdaki konular ile ilgili hemşirelik ilkeleri:  

- İç Hastalıkları 

- Cerrahi Hastalıkları 

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

- Ana Sağlığı 

- Ruh Sağlığı ve Psikiyatri 

- Yaşlı Bakımı ve Geriatri 

Temel Bilimler: 

- Anatomi ve Fizyoloji 

- Patoloji 

- Bakteriyoloji, Viroloji ve Parazitoloji 

- Biyofizik, Biyokimya ve Radyoloji 

- Beslenme 

- Hijyen 

- Koruyucu Hekimlik 

- Sağlık eğitimi 

- Farmakoloji 

Sosyal Bilimler: 

- Sosyoloji 

- Psikoloji 

- Yönetim ilkeleri 

- Öğretme ilkeleri 

- Sosyal ve Sağlık Mevzuatı 

- Hemşireliğin Yasal Yönleri 

 

2) Klinik Eğitim 

- İç Hastalıkları 

- Cerrahi Hastalıkları 

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

- Ana sağlığı 

- Ruh Sağlığı ve Psikiyatri 

- Yaşlı Bakımı ve Geriatri 

- Evde Bakım Hemşireliği 

 


