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BİRİNCİ YIL / BİRİNCİ YARIYIL 

Hemşirelik Esasları I (3-2-2) 5 

Hemşirelik mesleği; Hemşirenin rol ve işlevleri; İnsan ve temel insan gereksinimleri; Yaşam süreci; 

Hemşirelikle ilgili temel kavramlar; Birey ve hastane ortamı; Hasta kabul ve taburculuk işlemleri; 

Enfeksiyon kontrolü; Sağlıklı ve hasta bireyin hareket gereksinimi; Sağlıklı ve hasta bireyin hijyen 

gereksinimi; Yaşamsal bulgular; Doku bütünlüğünün sağlanması; İlaçların uygulanması.  

Anatomi (2-2) 3 

Anatomiye giriş ve genel bilgiler; Thorax duvarı anatomisi ve diaphragma; Burun ve larinx; trachea; 

Akciğerler ve pleura; Kalp, pericardium ve dolaşım sistemi; Cavum oris; Pharynx; Oesophagus; Mide; 

İnce barsaklar; Kalın barsaklar; Karaciğer; Pankreas ve Dalak; Böbrekler ve ureterler; Mesane ve 

ürethra; Kadın ve erkek genital organları; Merkezi sinir sistemi; Medulla spinalis morfolojisi; Beyin 

sapı; Cerebellum ve cranial sinirler; Otonom sinir sistemi; Diencephalon; Telencephalon; Kulak; İşitme 

ve denge yolları; Deri; Dil; Burun; Endokrin sistem; Göz ve görme yolları; Üst extiremite; Alt 

extremite. 

Fizyoloji (3-1) 3,5 

Hücre fizyolojisi; Sinir fizyolojisi; Kas fizyolojisi; Kan fizyolojisi; Dolaşım fizyolojisi; Solunum fizyolojisi; 

Sindirim-Metabolizma fizyolojisi; Boşaltım fizyolojisi; Duyu fizyolojisi; Merkezi sinir sistemi fizyolojisi; 

Endokrin fizyolojisi. 

Histoloji (2-1) 2,5 

Hücre tiplerinin ortak yapısal özellikleri; Hücre zarı; Çekirdek; Sitoplazma ve organeller; Hücre zarının 

yapısı; İşlevi ve önemi; Sitoplazma (Sitozol-Sıvı jel kıvamındaki matriks ve organeller; Endoplazma 

retikulumu (Granüllü; Granülsüz); Mitokondriyon; Golgi kompleksi; Lizozom; Peroksizom; 

Mikrotübülüs; Mikrofilaman; Sentriyol; Ribozom; İnkluzyonlar); Çekirdek ve alt yapıları; Bölünme 

çeşitleri ve farklılıkları; Epitel dokusu; Bağ dokusu; Kıkırdak-Kemik dokusu; Kas dokusu; Sinir dokusu 

ve kanı oluşturan hücreler ve ekstrasellüler matriks özellikleri. 



Beslenmeye Giriş (2-0) 2 

Dersi alan öğrencilerin; bireyin sağlık ve hastalık durumlarında beslenmesini değerlendirebilme ve 

eğitim yapabilmelerini sağlamak. Beslenmeye ilişkin genel bilgi düzeyi oluşturmak. Topluma; 

öğrendiği bilgiyi ulaştırmaya yönelik beceri kazandırmak. Beslenmeye ilişkin genel bilgi düzeyini 

artırarak toplumun sağlık ve hastalık durumunda beslenmesini değerlendirmek.  Temel besin grupları, 

sağlıklı beslenme, hastalıklarda ve özel durumlarda beslenme  hakkında bilgi sahibi olup bunların 

kullanılmasını sağlamak. 

Tıbbi Terminoloji (2-0) 2               

                

Tıbbı terminolojiye giriş. Kökler. Ön ekler. Son ekler. Tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı. 

Hareket sistemine ilişkin terimler. Anatomik terimler. Tanısal terimler. Ameliyat terimleri. 

Semptomlara ilişkin terimler. Solunum sistemine ilişkin terimler. Dolaşım sistemine ilişkin terimler. 

Sindirim sistemine ilişkin terimler. Kan ve kan yapan organlara ilişkin terimler. Ürogenital sisteme 

ilişkin terimler. Sinir sistemine ilişkin terimler. İç salgı sistemine ilişkin terimler. Göze ilişkin terimler. 

Kulağa ilişkin terimler. Deriye ilişkin terimler. Anesteziyoloji terimleri. Tıbbı kısaltmalar. Rapor 

içeriklerinin çözümlenmesi ve yazılması sırasında tıbbı terminoloji kullanımı. 

Yabancı Dil I (2-0) 2 

Sentence forms in english–(Affirmative; Negative; Interrogative) Nouns (Countable-Uncountable; 

Singular-Plural); Numbers; To be; Prepositions; Articles; Quantifiers; Adjectives-Adverbs-Possessive; 

Pronouns-Possessive adjectives; Object pronouns; Reflexive pronouns; Regular and irregular verbs.  

Türk Dili I (2-0) 2 

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; Dil-Kültür İlişkisi; Türk dilinin 

dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; 

Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları; Türkçe’de sesler; Seslerin sınıflandırılması; 

Türkçe’nin ses özellikleri; Hece bilgisi; Vurgu; Yazım kuralları; Noktalama işaretleri; Yapım ekleri; 

Çekim ekleri; Zarfların ve edatların kullanılışı; Cümle; Cümle çeşitleri; Cümle tahlilleri.  

Üniversite Seçmeli Dersleri (2-0) 2  

Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar(Müzik), Güzel Sanatlar(Resim), Tiyatro 

 



BİRİNCİ YIL / İKİNCİ YARIYIL 

Hemşirelik Esasları II (5-4-8) 11 

Sağlıklı ve hasta bireyin solunum gereksinimi; Sağlıklı ve hasta bireyin sıvı gereksinimi; Sağlıklı ve 

hasta bireyin boşaltım gereksinimi (Üriner ve Bağırsak); Geriatri hemşireliği; Hemşirelik süreci; 

Perioperatif bakım; Kan transfüzyonları; Ağrı; Uyku ve uyku sorunları; Sindirim sistemi uygulamaları; 

Ölüm ve ölümü yaklaşan bireyin bakımı; Yara ve yara bakımı; Ameliyat öncesi ve sonrası bakım. 

Biyokimya (2-0) 2 

Biyokimyanın konusu ve önemi; Aminoasitler ve protein biyokimyası; Proteinlerin sindirimi ve 

metabolizması; Karbohidratların biyokimyası; Karbohidratların sindirimi ve metabolizması; Şeker 

hastalığı (Diabetes mellitus); Lipitlerin biyokimyası; Lipitlerin sindirimi ve metabolizması; Hormonlar; 

Yapıları ve etkileri; Vitaminler; Koenzim olarak biyokimyasal işlevleri; Klinik biyokimya analizlerinin 

değerlendirilmesi.  

Mikrobiyoloji (2-1) 2 

Mikrobiyolojinin Tarihçesi, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve İsimlendirilmesi, Bakterilerin 

Morfolojik Özellikleri, Bakterilerin Anatomik Yapıları, Laboratuarlarda Çalışma Kuralları, 

Mikrobiyolojik Terimler, Bakterilerin Kimyasal Yapısı, Mikrobiyoloji Laboratuarında Kullanılan Araç ve 

Gereçler, Bakterilerde Enzimler, Bakterilerde Üreme, Bakterilerin Beslenmesi, Organizmalar Arasında 

Karşılıklı İlişkiler, Preparat Hazırlama ve Bakteriyolojide Kullanılan Önemli Boyama Yöntemleri, 

Bakterilerin Üremesini Etkileyen Faktörler, Bakterilerin İzolasyon ve İdentifikasyonları, Sterilizasyon 

ve Sterilizasyon Yöntemleri, Mikroorganizmaların Üretilmesi. 

 

Parazitoloji (2-1) 2 

Parazitolojide kullanılan tanımlamalar, Parazit konak ilişkileri, Parazitlerin bulaş yolları ve araçları, 

Parazit hastalıklarının önemi (halk sağlığı, ekonomik önemi, turistik ve stratejik önemi), Helmintlerin 

genel özelliklerini tanımlayabilme ve helmintleri sınıflayabilme (çeşitli organlarda yerleşen 

trematodlar, cestodlar, nematodlar ve yaptığı hastalıklar), Protozoonların genel özellikleri 

tanımlayabilme ve protozoonları sınıflandırabilme (Patojen ve nonpatojen amipler, diğer bağırsak 

protozoonları ve ürogenital sistem protozoonlar, kan ve dokularda yaşayan protozoonlar, Solunum 

sisteminde yaşayan protozoonlar, İmmun yetmezlikte önemi artan bağırsak protozoonlar), 

Arthropodların genel özellikleri ve sınıflandırılması (Sivrisinekler, phlebotomus, Myiasis etkeni 

sinekler  Simulium`lar, tabanus lar ve parazitlikleri, Bitler, Pireler, Tahtakuruları ve vektörlükleri, 



Akarların genel özelikleri (S. scabiei ve D. Folliculorum), Keneler ve vektörlükleri, Diğer akarlar 

(dermanisidler, pyemotesler, trombikulitler), Dersin değerlendirilmesi 

Kişilerarası İlişkiler (2-0) 2 

İnsan ve davranışı; Kişilik, kişilik gelişimi ve kişiliğin davranışsal analizi; Kendini tanıma, kendini 

tanımanın yolları ve kendini tanıma uygulamaları; Hemşirelikte kişilerarası ilişkilerin önemi; İletişim ve 

etkileşim; Kişilerle iletişimde yapıcı etkileşim; İlke; Yöntem ve teknikleri; Empati, dokunma ve etkin 

dinleme; İletişimde davranış biçimleri; Hemşirelik ve hasta ile iletişim teknikleri “Terapötik iletişim 

teknikleri”;  Hemşirelik ve hasta ile iletişim teknikleri “Terapötik olmayan  iletişim teknikleri”; Günlük 

ve mesleki yaşamında karşılaştığı değişik durumlardaki bireylerle etkili ilişkiler kurabilme  (Anksiyeteli, 

Korkulu, Kriz Yaşayan, Kaybı Yaşayan, Yalnız, Umutsuz, Ölüm Sürecinde) ; Kişilerarası iletişim 

çatışmaları ve çözümü; Danışmanlık; Stres ve stresle baş etme. 

Yabancı Dil II (2-0) 2 

Simple present tense; Present continuous tense; Simple future tenses (Will-Going to); Simple past 

tense; Present perfect tense; Past continuous tense; Past perfect tense; Used to; When-While; other 

adverbial clause of time; Modal verbs; Derivational forms of adjectives.  

Türk Dili II (2-0) 2 

Yazılı–Sözlü kompozisyon çeşitleri; Cümle bilgisi; Cümle tahlili; Yazılı ve sözlü anlatım; Anlatım 

bozuklukları; Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (Rapor; Makale; Tebliğ vb.); 

Öğrencinin doğru ve güzel konuşması; Yazma yeteneğinin geliştirilmesi; İlgili retorik uygulamalar; Bir 

genelgenin, resmi yazının, düşünce yazısının hazırlanması; Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek; Bir 

yazının temasının anlatımı ve eleştirilmesi; Bilgi derlemek; Sözlü ve yazılı anlatım türleri; İmla; 

noktalama; yazım kuralları ve bunların resmi yazılardaki özellikleri. 

İKİNCİ YIL / BİRİNCİ YARIYIL 

İç Hastalıkları Hemşireliği (5-12 ) 11 

Hemşirelikte Temel Kavramlar, İç Hastalıkları Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar, Hemşirelik Süreci, 

Bakım planı ve Sistem Tanılaması, Homeostazis, Sıvı Elektrolit / Asit-Baz Denge ve Dengesizlikleri, Şok 

ve Hemşirelik Yaklaşımı, Ağrı ve Ağrılı Bireyde Hemşirelik Yaklaşımları, Yatağa Bağımlı Birey ve 

Hemşirelik Yaklaşımları, Geriatri Hemşireliği, Uyku ve Uyku Bozukluklarında Hemşirelik Yaklaşımları, 

Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları Kardiyovasküler Hastalıklar ve Hemşirelik 



Yaklaşımları, Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Endokrin Sistem Hastalıkları ve 

Hemşirelik Yaklaşımları, Bağışıklık Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Üriner Sistem 

Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Hematolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, 

Neoplastik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik 

Yaklaşımları, Kas İskelet Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Deri Hastalıkları Ve Hemşirelik 

Yaklaşımları  

Bulaşıcı Hastalıklar (2-0) 2 

Enfeksiyon ve enfeksiyon mekanizması, Enfeksiyonlardan korunmada bağışıklama, Enfeksiyon 

kontrolü ve korunma önlemleri, Hastane enfeksiyonları ve korunma, Solunum yolu ile bulaşan 

hastalıklar, Solunum yolu ile bulaşan hastalıklar, Sindirim Sistemi ile bulaşan hastalıklar, Cinsel yolla 

bulaşan hastalıklar, Deri ve mukoza yolu ile bulaşan hastalıklar, Kan ve diğer yollarla bulaşan 

hastalıklar 

Hemşireliğe Özel Farmakoloji (2-0) 2 

Farmakolojiye giriş; Genel bilgiler; İlaçların toksik tesirleri; İlaç-İlaç etkileşmesi; İlaç suistimali ve 

madde bağımlılığı; Otonom sinir sistemi ilaçları; Solunum sistemi ilaçları; Gastrointestinal sistem 

ilaçları; Kardiyovasküler ilaçlar; Analjezik ve antiinflamatuvar ilaçlar; Antimikrobiyal ve kemoterapötik 

ilaçlar; Santral sinir sistemi farmakolojisi; Genel anestezikler ve preanestezik medikasyon; Endokrin 

sistem farmakolojisi. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2 

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihinin Amaçları ve İnkılap Kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk 

İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması, Çanakkale 

Savaşları, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal 

Paşa’nın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı, Milli Mücadele İçin İlk Adım, Kongreler Yolu İle 

Teşkilâtlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşının Yönetimini Ele Alması, Sakarya Zaferi’ne Kadar Milli Mücadele, Sakarya 

Savaşı ve Büyük Taarruz, Lozan Antlaşması. 

Bölüm Seçmeli Dersleri (2-0) 2 

Atılganlık Eğitimi, Yabancı Dil-III, Eleştirel Düşünme, İnsan Hakları, İmmüniloji-Seroloji, Şiddet ve 

Yönetimi, Sağlığın Değerlendirilmesi, Ağrı Yönetimi   

  

http://www.idefix.com/kitap/beta-yayinlari/firma_urun.asp?fid=1025


                                                              İKİNCİ YIL / İKİNCİ YARIYIL 

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (5-12) 11 

Cerrahi Hemşireliğinde Temel Kavramlar- Cerrahi Hemşireliği Tarihçe, homeostasis, Cerrahi hastasının 

kliniğe kabulü, preoperatif postoperatif bakım, asepsi, cerrahi enfeksiyonlar sterilizasyon 

Ameliyathane Hemşireliği, Yara Bakımı, Sıvı Elektrolit Dengesi-Dengesizliği, Şok ve Hemşirelik Bakımı, 

Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik, 

Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemş., İskelet ve Hastalıkları ve Hemşirelik , Periferik Damar Hastalıkları, 

Kalp Hastalıkları ve Hemşirelik, Endokrin Hastalıkları ve Hemşirelik, Yanıklar, Üriner Sistem Hastalıkları 

ve Hemşirelik, K.B.B Hastalıkları ve Hemşirelik, Göz Hastalıkları ve Hemşirelik 

Patoloji (2-0) 2 

Patolojinin ilgi alanları; Hastalık tanımı ve sebepleri; Doku zedelenmesi; Çeşitleri ve sebepleri 

(Dejenerasyonlar; İnfiltrasyonlar; Nekrozlar); Büyüme ve gelişme bozuklukları; (Hipertrofi; Hiperplazi; 

Atrofi; ve diğerleri); Dolaşım bozuklukları (Hemoroji; Hiperemi; Trombozis; Embolizm; İskemi; 

İnfarktüs) İltihap; Tamir ve iyileşme; Transplantasyon; Genel tümör bilgisi. 

Sağlık  Sosyolojisi (2-0 ) 2 

Sağlık hizmetleri ile toplumun sosyo-kültürel yapısı arasındaki ilişkiyi kurmak. Sağlık hizmetlerinde 

verimliliği artırmaya yönelik davranış geliştirmek. Sağlık sorunlarına sosyolojik açıdan bakabilen, 

sorunları çok boyutlu değerlendirebilen bireyler yetiştirmek. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2-0) 2 

Siyasal; toplumsal; hukuk; ekonomi ve eğitim alanlarında yapılan inkılaplar; Türkiye Cumhuriyetine 

karşı ayaklanmalar; Atatürk döneminin iç ve dış siyaseti; Atatürk’ün ölümü; Türkiye ve dünyadaki 

yankıları; Atatürk ilkeleri; Dünya savaşları; Çok partili sisteme geçiş; 1960 ve 1982 anayasaları. 

Bölüm Seçmeli Dersleri (2-0) 2 

Stres Yönetimi, Toplumsal Cinsiyet ve Eşitsizlikler, Yabancı Dil-IV, Bilgisayara Giriş, Diyabet 

Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği, Konsültasyon ve Liyezyon Hemşireliği, Sağlığın Korunması ve 

Sağlık Politikaları 

 

 



ÜÇÜNCÜ YIL / BİRİNCİ YARIYIL 

Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği (5-12) 11 

Kadın sağlığına giriş, Kadın ve erkek üreme organları anatomisi, Üreme sisteminin fizyolojisi, Genetik 

danışmanlık ve prenatal tanı, Gebeliğin oluşumu ve fetüsün fizyolojisi, Gebelikte annenin fizyolojisi, 

Gebelikte anneyi değerlendirme, Fetal sağlığı değerlendirme, Gebelik ve hemşirelik yaklaşımı (DÖB), 

Riskli gebelikler ve hemşirelik yaklaşımı, Normal doğum eylemi ve hemşirelik yaklaşımı, Normal 

yenidoğanın fizyolojisi ve bakımı, Özel bakım gerektiren yenidoğan, Riskli doğum eylemi ve hemşirelik 

yaklaşımı, Normal doğum sonu dönem ve hemşirelik yaklaşımı, Yenidoğanın beslenmesi, Riskli doğum 

sonu dönem ve hemşirelik yaklaşımı, Aile planlaması, İnfertilite ve yardımcı üreme teknikleri, Kadın 

yaşam evreleri ve kadın üreme sağlığı, Cinsel sağlık, Üreme sistemi enfeksiyonları ve cinsel yolla 

bulaşan hastalıklar, Üreme siklusu anomalileri, Üreme organlarının yapısal ve fonksiyonel 

bozuklukları, Jinekolojik tanı ve tedavi yöntemleri, İyi huylu jinekolojik değişimler, Jinekolojik 

kanserler ve hemşirelik yaklaşımı. 

Biyoistatistik (2-0) 2 

İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı; kullanım alanları; Veri toplama yöntemleri ve toplanan verinin 

istatistiksel analiz için işlenmesi; Özet (Tanımlayıcı) ölçüler ve grafikler; Tablonun oluşturulması; 

Olasılık ve olasılık dağılışları; Hipotez testleri regresyon ve korelasyon çözümlemesi; Sağlık 

istatistikleri. 

Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji (2-0) 2 

Tarihsel süreç içinde sağlık ile ilgili inanç ve uygulamalar; Dünya’da hemşirelik mesleğinin tarihsel 

gelişimi; Türkiye’de hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi; Türkiye’de hemşirelik ile ilgili yasa; 

yönetmelik ve düzenlemeler; Sağlık ve hemşirelik alanında ulusal ve uluslararası örgütler; Etik kavram 

ve ilkeler; Sağlık hizmetlerinde ve hemşirelikte etik; Etik karar verme. 

Afetlerde Bakım ve İlk Yardım (2-2) 3 

Toplumda felaket durumları; nedenleri; ortaya çıkan sorunlar ve bu konuyla ilgili kurumlar; İlk 

Yardımın önemi; tarihçesi ve ilk yardımda temel kavramlar; Hasta değerlendirmesi ve iletişimi; 

Solunum ve dolaşım sistemine ilişkin ilk yardım; Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR); Yaralanmalar 

ve yaralıların kurtarılması; önlem alma; tanılama; değerlendirme yaralıların transferi; öncelikleri 

belirleme; Kanamalarda ilk yardım; Bayılma; Şok ve komada ilk yardım; Kırık ve çıkıklar ve ilk yardım; 



Yanık; Sıcak ve soğuğa maruz kalma ve ilk yardım; Ani bilinç kayıpları ve ilk yardım; Zehirlenmeler ve 

böcek sokmaları ve ilk yardım; Boğulmalarda ilk yardım. 

Mesleki Yabancı Dil I (2-0) 2 

Simple present tense; Present progressive; Noun axullaries verbs; Expressing past time; Using time 

clauses; Forms of past time; Passive comparisons; Medical terms; Tranlation techniques; Tranlation 

of medical passages. 

Bölüm Seçmeli Dersleri (2-0) 2 

Antropoloji, Sağlık ve Bakım Teknolojileri, Hasta Eğitimi, Eğitici Materyal Geliştirme, Ameliyathane 

Hemşireliği, Genetik, Gelişim ve Öğrenme, Yardımcı Üreme Teknikleri ve Temel Prensipler 

ÜÇÜNCÜ YIL / İKİNCİ YARIYIL 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (5-12) 11 

Ülkemizde çocuk sağlığı sorunları; Çocuk sağlığının korunması geliştirilmesi ve sürdürülmesi; Pediatri 

hemşireliğinin standartları; Çocuk hemşireliğinde temel sağlık hizmetleri; Çocuğun sağlık durumunu 

tanılama; Pediatride uygulamalar; Yenidoğan hastalıkları ve hemşirelik bakımı; Çocuklarda beslenme 

ve beslenme sorunu olan çocuk; Solunum sistemi sorunu olan çocuk; Hemşirelik süreci; Çocuklarda 

görülen enfeksiyon hastalıkları ve aşı uygulamaları; Sıvı-Elektrolit dengesi ve dengesizliği; Çocuklarda 

sık görülen sindirim sistemi ile ilgili sorunlar ve hemşirelik bakımı; Endokrin sistem sorunu olan çocuk; 

Onkolojik ve hematolojik sorunu olan çocuk; Nörolojik sistem sorunu olan çocuk; Kalp ve dolaşım 

sistemi sorunu olan çocuk; Genito-Üriner sistem sorunu olan çocuk; Kas-İskelet sistem sorunu olan 

çocuk; Çocuklarda sık karşılaşılan cerrahi müdahale gerektiren durumlar; Çocuklarda sık karşılaşılan 

kazalar. 

Aktif Yaşlanma (2-4 ) 4 

Yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi, geriatri ve gerontoloji tanımlamaları, Türkiye’de ve 

dünyada yaşlılığın demografik durumu ve epidemiyolojisi, yaşlanma teorileri, yaşlanmaya bağlı 

fizyolojik ve psiko-sosyal değişimler, yaşlılığı etkileyen faktörler ve erken yaşlanmanın önlenmesi, 

yaşlılık sorunları, yaşlı bireyin değerlendirilmesi, yaşlı bireyin genel bakımı, yaşlılık ve etik, yaşlı 

bireylerde yaşam kalitesinin önemi, geriyatrik aciller, yaşlılıkta sık görülen sorunlar ve bakımı, sağlıklı 

ve aktif yaşlanma, yaşlılıkta beslenme, ulusal ve uluslar arası yaşlılık politikaları, yaşlılarla ilgili dernek, 

kurum, kuruluşlar ve faaliyetleri, Türkiye’de yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikler. 



Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji (2-0) 2 

Epidemiyolojiye Giriş, Epidemiyolojinin Kullanım Alanları, Epidemiyolojik Terimler, Tanımlayıcı 

Epidemiyoloji, Analitik Epidemiyoloji, Deneysel Epidemiyoloji, Epidemiyolojide Kullanılan Ölçütler, 

Temel Araştırma Teknikleri, Bulaşıcı Hastalıklarda Epidemiyoloji ve Dersin Değerlendirilmesi  

Mesleki Yabancı Dil II (2-0) 2 

Expressing future time and forms of future time; Paralel verbs; Participle adjectives (-ed versus-ing); 

using be used/accustomed to and get used/accustomed to; be supposed to; Count and noncount 

nouns and articles; Using the; Using units of mesure; Capitalization; Modal axullaries; Medical terms; 

Tranlation techniques; Tranlation of medical passages. 

Bölüm Seçmeli Dersleri (2-0) 2 

İnsan Embriyolojısi ve Gelişim Bozuklukları, Aile Danışmanlığı, Sağlık Hukuku, Sağlıklı Çevre ve Sosyal 

Sorumluluk, Rehabilitasyon Hemşireliği, Transplantasyon Hemşireliği, Cinsel Sağlık, Çocuk ve İletişim 

DÖRDÜNCÜ YIL / BİRİNCİ YARIYIL 

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği (5-12) 11 

Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğie giriş ve amaç, ilke, standartlar ve tarihsel gelişim; Ruh Sağlığını 

etkileyen faktörler; Sosyal psikiyatri ve toplum ruh sağlığı hemşirelik süreci; Psikiyatrik hastalıklarda 

belirtiler, gözlem, öykü alma ve ruhsal muayne klavuzu; Ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan 

bireylerle iletişim ve terapötik ortam, ruh sağlığı alanında hemşirelik süreci uygulama standartları; 

Tıbbi durumu  etkileyen psikolojik  etkenler ve  konsultasyon- liyezon hemşireliği; Psikiyatride  

tedaviler  ve hemşirenin  rolleri; Duygudurum  bozuklukları  ve hemşirelik yaklaşımı;  Anksiyete,  diğer  

nevrotik  bozukluklar ve  hemşirelik  yaklaşımı; Şizofreni, diğer psikotik  bozukluklar ve hemşirelik  

yaklaşımı; Madde  kullanımı ile ilişkili bozukluklar ve  hemşirelik  yaklaşımı; Kişilik  bozuklukları  ve 

hemşirelik  yaklaşımı; Çocuk ve gençlerin  ruhsal sorunları  ve hemşirelik  yaklaşımı; Deliryum, 

demans,  amnestik bozukluklar ve geropsikiyatri hemşireliği; Sosyal psikiyatri ve toplum ruh sağlığı  

hemşireliği; cinsel  bozukluklar, cinsel  kimlik  bozuklukları ve hemşirelik  yaklaşımı; Psikiyatri  

hastasının  yasal  durumu ve adli  psikiyatri  hemşireliği. 

 

 



Hemşirelikte Eğitim (3-4) 5 

Bu ders; Öğrenme süreci, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim süreci, ders hazırlama ve sunum 

teknikleri, temel hemşirelik eğitimi planlama ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceri kazandırmaya 

yönelik konuları içerir. 

 

Evde Bakım Hemşireliği (2-2) 3 

Ders kapsamında, evde bakım hizmetlerinin tanımı, gelişimi ve önemi, evde bakım hemşiresinin rol ve 

sorumlulukları, evde bakım hemşireliğinde kullanılan modeller, kronik hastalıklar ve evde bakım, özel 

durumlarda evde bakım, evde bakımda beslenme, rehabilitasyon, enfeksiyon kontrolü, aile eğitimi, 

iletişim ve kişiler arası ilişkiler konuları verilecektir. 

Bölüm Seçmeli Dersleri (2-0) 2 

Adli Hemşirelik, Kültürlerarası Hemşirelik, Sağlık Ekonomisi, Mesleki İngilizce-I, Yenidoğan Hemşireliği, 

Girişimsel İşlemlerde Hemşirelik, Yara/Ostomi/İnkontinans Hemşireliği, Kanıta Dayalı Hemşirelik 

DÖRDÜNCÜ YIL / İKİNCİ YARIYIL 

Halk Sağlığı Hemşireliği (5-12) 11 

Halk sağlığı hemşireliğinin tanımı; rol ve fonksiyonları; Halk sağlığı hemşireliği uygulama ilkeleri; Halk 

sağlığı anlayışının ve halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi; Sağlık kavramı ve sosyo-kültürel 

belirleyicileri; Dünyada önemli halk sağlığı sorunları; Türkiye’de önemli halk sağlığı sorunları; Dünyada 

ve Türkiye’de sağlık göstergeleri; Kronik hastalıklar ve evde semptom yönetimi; Temel sağlık 

hizmetleri; Çevre sağlığı; Bulaşıcı ve sosyal hastalıklarda hemşirenin rolü; Sağlık ocağı hizmetlerinde 

kullanılan kayıt ve istatistikler; Nüfus ve sağlık; Yaşlılık sorunları ve kronik hastalıklar; İş sağlığı ve 

meslek hastalıkları; Sosyal hizmetler; Türkiye’de ana-çocuk sağlığı sorunları; Evde doğum öncesi 

bakım; Evde doğum; Doğum sonrası bakım; Evde yeni doğanın bakımı; 0 - 6 Yaş çocuk izlemi; Okul 

sağlığı; Adölesan çağı sorunları. 

Hemşirelikte Yönetim (3-4) 5 

Yönetim teorisine giriş; Hemşirelik yönetiminin rolü; Yasal profesyonel sorunlar; Hemşirelikle ilgili 

yasa ve yönetmelikler; Yönetimsel beceri oluşturulması; Takım oluşturulması; Karar verme ve 

problem çözme; planlanmış değişimin yerleştirilmesi; Planlama; Yönetim; Organizasyon; Kontrol; 

Değerlendirme; Planlama için temeller; Kurumsal misyon; Hemşirelik misyonu ve felsefesi; 



Hemşirelik; Yönetim hedefleri; Yönetim planları ve standartları; Kaynak yönetiminin temelleri; 

Bütçelendirme; Personel alımı; Teknoloji kullanımı; Hemşirelik hizmetlerinin örgütlenmesi; Görev 

analizi; tanımı; Üretkenlik; Delegasyon; Klinik; poliklinik; halk sağlığı hizmetlerinde hemşire sayısının 

hesaplanması; İnsan kaynakları yönetimi-personel seçimi; gelişimi ve performans değerlendirmesi; 

İnsan kaynakları yönetimi-disiplin faaliyetleri; Rehberlik; İletişim ve çatışma yönetimi; Yürütme süreci; 

Yönetimi ve akreditasyon; İş doyumu için iş ortamı yapılandırmak; İş değerleri; Motivasyon; İşten 

anlam çıkarmak; İş doyumuyla ilgili sorunlar; Toplam kalite yönetimi; Bir klinik uygulamanın yönetimi; 

Modeller; Kayıtlar; Vardiya raporu; Yönetim becerileri oluşturma; Sağlık/hemşirelik ile ilgili yasal 

düzenlemeler. 

Hemşirelikte Araştırma (3-0) 3 

Araştırmaya giriş ve araştırma süreci; Hemşirelik disiplini; Kanıta dayalı hemşirelik; Hemşirelik 

araştırması; Araştırmaların hemşirelik hizmetlerinde kullanımı; Araştırma etiği;  Literatür tarama; 

Araştırma tasarım türleri; Tanımlayıcı araştırmalar; Kesitsel araştırmalar; Deneysel araştırmalar; Yarı 

deneysel araştırmalar; Nitel araştırma yöntemleri; Araştırmada örnekleme; Veri toplama yöntemleri, 

veri araç ve gereçleri; Verilerin çözümlenmesi ve değerlendirme; Tablo ve grafik yapımı; Araştırma 

raporunun yazımı. 

Bölüm Seçmeli Dersleri (2-0) 2 

Kariyer Planlama, İnsan Kaynakları, Liderlik, Mesleki İngilizce-II,  Mesleki Örgütlenme,  Palyatif Bakım, 

Onkoloji Hemşireliği, Meslek Hastalıkları 

 

 

 

      

 

 

 

 

 


