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GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI  

 I.Yıl I. Dönem 

DERS KODU DERSİN ADI Z/S T L U K AKTS 

 ZORUNLU DERSLER       

HEM104 Anatomi Z 2 2 0 3 4 

HEM105 Fizyoloji Z 2 2 0 3 4 

HEM106 Biyokimya Z 2 0 0 2 3 

HEM107 Hemşirelik Felsefesi, Kavram 

ve Kuramları 

ZS 3 0 0 3 5 

HEM101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 

Tarihi I 

OZ 2 0 0 2 2 

HEM102 Türk Dili-I OZ 2 0 0 2 2 

HEM103 İngilizce-I OZ 2 0 0 2 2 

HEM108 Kişilerarası İlişkiler ZS 2 0 0 2 2 

HEM109 Sağlık Psikolojisi ZS 2 0 0 2 2 

HEM110 Bilim Felsefesi ZS 2 0 0 2 2 

HEM111 Üniversiteye Uyum ZS 2 0 0 2 2 

TOPLAM ZOR.   23 4 0 25 30 

TOPLAM AKTS      25 30 

        

 I.Yıl II. Dönem 

DERS KODU DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS 

 ZORUNLU DERSLER       

HEM207 Hemşirelik Esasları  Z 6 8 8 10 12 

HEM206 Farmakoloji Z 2 0 0 2 3 

HEM205 Mikrobiyoloji-Parazitoloji Z 2 0 2 3 4 

HEM204 Patoloji Z 2 0 0 2 3 

HEM201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi- 

II 

0Z 2 0 0 2 2 

HEM202 Türk Dili-II 0Z 2 0 0 2 2 

HEM203 İngilizce-II 0Z 2 0 0 2 2 

HEM*** Seçmeli Ders-I S 2 0 0 2 2 

TOPLAM ZOR.   22 8 10 25 30 

TOPLAM 

AKTS 

     25 30 
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 II.Yıl I. Dönem 

DERS KODU DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS 

 ZORUNLU DERSLER       

HEM301 Dahili Hastalıklar Hemşireliği Z 6 8 0 10 12 

HEM302 Epidemiyoloji ve Bulaşıcı 

Hastalıklar 

Z 3 0 0 3 5 

HEM303 Hemşirelikte Girişimcilik ve 

İnovasyon 

S 2 2 0 3 3 

HEM304 Sosyal Sorumluluk Projesi-I OZ 2 0 0 2 2 

HEM*** Seçmeli Ders-I S 2 0 0 2 2 

HEM*** Seçmeli Ders-II S 2 0 0 2 2 

HEM*** Seçmeli Ders-III S 2 0 0 2 2 

HEM*** Seçmeli Ders-IV S 2 0 0 2 2 

TOPLAM ZOR.   21 10 0 26 30 

TOPLAM 

AKTS 

     26 30 

 II.Yıl II. Dönem 

DERS KODU DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS 

 ZORUNLU DERSLER       

HEM401 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Z 6 8 0 10 12 

HEM402 Hemşirelikte Etik İlke ve 

Uygulamalar 

S 2 0 0 2 3 

HEM403 Hemşirelikte Bilişim ve 

Sınıflama 

S 2 0 0 2 3 

HEM405 İlk Yardım ve Acil Hemşireliği S 2 2 0 3 4 

HEM404 Sosyal Sorumluluk Projesi-II OZ 2 0 0 2 2 

HEM*** Seçmeli Ders-I S 2 0 0 2 2 

HEM*** Seçmeli Ders-II S 2 0 0 2 2 

HEM*** Seçmeli Ders-III S 2 0 0 2 2 

TOPLAM ZOR.   20 10 0 25 30 

TOPLAM AKTS      25 30 
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 III.Yıl I. Dönem 

DERS KODU DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS 

 ZORUNLU DERSLER       

HEM501 Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Hemşireliği 

Z 6 8 0 10 12 

HEM502 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği 

Z 6 8 0 10 12 

HEM503 Hemşirelikte Araştırma ve 

Biyoistatistik 

Z 3 2 0 4 4 

HEM*** Seçmeli Ders-I S 2 0 0 2 2 

TOPLAM ZOR.   17 18 0 26 30 

TOPLAM AKTS      26 30 

 III.Yıl II. Dönem 

DERS KODU DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS 

 ZORUNLU DERSLER       

HEM601 Psikiyatri Hemşireliği Z 6 8 0 10 12 

HEM602 Hemşirelikte Yönetim Z 6 8 0 10 12 

HEM*** Seçmeli Ders-I S 2 0 0 2 2 

HEM*** Seçmeli Ders-II S 2 0 0 2 2 

HEM*** Seçmeli Ders-III S 2 0 0 2 2 

TOPLAM ZOR.   18 16 0 26 30 

TOPLAM AKTS      26 30 

 

 

 IV.Yıl I. Dönem 

DERS KODU DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS 

 ZORUNLU DERSLER       

HEM701 Halk Sağlığı Hemşireliği Z 6 8 0 10 12 

HEM702 Hemşirelikte Eğitim Z 6 8 0 10 12 

HEM703 Sağlık Politikaları ve 

Hemşirelik 

S 2 2 0 3 3 

HEM*** Seçmeli Ders-I S 2 0 0 2 2 

HEM*** Seçmeli Ders-II S 2 0 0 2 2 

TOPLAM ZOR.   18 20 0 28 31 

TOPLAM AKTS      28 31 

 IV.Yıl II. Dönem 

DERS KODU DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS 

 ZORUNLU DERSLER       

HEM801 İntörnlük Uygulaması Z 0 40 0 20 28 

HEM802 Bitirme Projesi Z 0 2 0 1 2 

TOPLAM ZOR.        

TOPLAM AKTS      21 30 
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SEÇMELİ DERSLER 

 

I. YIL II. DÖNEM 

HEM208 Modern Danslar 2 0 2 2 

HEM209 Tiyatro 2 0 2 2 

HEM210 Müzik 2 0 2 2 

HEM211 El Sanatları 2 0 2 2 

HEM212 Yaratıcı Drama 2 0 2 2 

HEM213 Ahlaki Değerler 2 0 2 2 

HEM214 Sosyal Medya ve Hemşirelik 2 0 2 2 

II. YIL I. DÖNEM 

HEM305 Sağlık Sosyolojisi ve Antropolojisi 2 0 2 2 

HEM306 Hasta Eğitimi 2 0 2 2 

HEM307 Bakım Teknolojileri 2 0 2 2 

HEM308 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği 2 0 2 2 

HEM309 Diyaliz Hemşireliği 2 0 2 2 

HEM310 Hemşirelikte İlaç Yönetimi 2 0 2 2 

HEM311 Sağlık ve Medya 2 0 2 2 

II. YIL II. DÖNEM 

HEM406 Genetik 2 0 2 2 

HEM407 Yoğun Bakım Hemşireliği 2 0 2 2 

HEM408 Sağlığın Tanılaması ve Değerlendirilmesi 2 0 2 2 

HEM409 Transplantasyon Hemşireliği 2 0 2 2 

HEM410 İşaret Dili 2 0 2 2 

HEM411 Stres ve Kriz Yönetimi 2 0 2 2 

HEM412 Afet Kültürü ve Yönetimi 2 0 2 2 

HEM413 Palyatif Hemşireliği 2 0 2 2 

III. YIL I. DÖNEM 

HEM504 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 2 2 

HEM505 Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları 2 0 2 2 

HEM506 Aile Danışmanlığı 2 0 2 2 

HEM507 Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz 2 0 2 2 

HEM508 Eleştirel Düşünme 2 0 2 2 

HEM509 Hasta ve Çalışan Güvenliği 2 0 2 2 

HEM510 Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi 2 0 2 2 

HEM511 Cinsel Sağlık 2 0 2 2 

HEM512 Ameliyathane Hemşireliği 2 0 2 2 

HEM513 Hemşirelik ve Liderlik 2 0 2 2 

III. YIL II. DÖNEM 

HEM603 Adli Hemşirelik 2 0 2 2 

HEM604 Hasta ve Çalışan Güvenliği 2 0 2 2 

HEM605 Eleştirel Düşünme 2 0 2 2 

HEM606 Sağlık Hukuku 2 0 2 2 

HEM607 Büyüme ve Gelişme 2 0 2 2 

HEM608 Yenidoğan Hemşireliği 2 0 2 2 

HEM609 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği 2 0 2 2 

HEM610 Etkili Sunum İlkeleri 2 0 2 2 

IV. YIL I. DÖNEM 

HEM704 Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği 2 0 2 2 
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Yeterlilik Koşulları ve Kuralları 

• HEM 125 kodlu ders, HEM 129, HEM 132, HEM 136, HEM 137, HEM 139, HEM 

140, HEM 141,  HEM 142 derslerinin önkoşuludur. 

• HEM 144 kodlu İntörnlük Uygulamasına başlayabilmek için önceki dönemlerde yer 

alan bütün derslerden başarılı olmak zorunludur. 

• Bu programdan başarı ile mezun olabilmek için öğrencinin ders kataloğunda 

belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerden 120 ulusal ve 241 AKTS kredilik ders 

alması ve başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Seçimlik dersler, zorunlu teorik 

derslerin %30’unu oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEM705 Kanıta Dayalı Hemşirelik 2 0 2 2 

HEM706 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2 0 2 2 

HEM707 Onkoloji Hemşireliği 2 0 2 2 

HEM708 Sanat Terapileri 2 0 2 2 

HEM709 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 2 

HEM710 Kültürlerarası Hemşirelik 2 0 2 2 

HEM711 Sağlık Turizmi 2 0 2 2 

HEM712 Hemşirelikte Kariyer Yönetimi 2 0 2 2 

HEM713 Geriatri Hemşireliği 2 0 2 2 

HEM714 Okul Sağlığı Hemşireliği 2 0 2 2 

HEM715 Mesleğe Uyum 2 0 2 2 
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HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 

 

HEM104 Anatomi                                       (2+0+2) 3 AKTS: 4 

İnsan anatomisi, vücut sistemleri ve fonksiyonları, tüm vücut sistemlerine ait yapıların morfolojik 

özellikleri, komşulukları, organların fonksiyonları konularını içermektedir. 

 

HEM105 Fizyoloji                (2+0+2) 3 AKTS: 4 

Hemşirelik uygulamalarına temel oluşturmada; organizmanın bölümleri (hücre, doku, organ ve sistemler) 

bu bölümler arasındaki ilişki ve bir bütün olarak organizmanın çevre ile olan ilişkisini kavrama, yaşamın 

başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanımlama ve canlılığı sürdüren 

çeşitli özellik ve mekanizmaları açıklama, normal işleyiş mekanizması ve kontrol yöntemlerinin 

konularını içermektedir. 

 

HEM106 Biyokimya                                  (2+0+0) 2 AKTS: 3 

Çeşitli moleküllerin yapısı, bunların organizmadaki kimyasal reaksiyonları, insan vücudunun 

biyokimyasal süreçleri ve karbonhidrat, aminoasit, nükleik asit ve lipid metabolizmasını düzenleyen 

temel yolları konularını içermektedir. 

 

HEM107 Hemşirelik Felsefesi, Kavram ve Kuramlar           (3+0+0) 3 AKTS: 5 

Hemşirelik mesleğinin ve hemşirelik eğitiminin tarihsel gelişim sürecini, hemşirelik felsefesini, 

hemşirenin sağlık bakım sistemi içerisindeki yerini, rol ve işlevlerini, temel hemşirelik kavram ve 

kuramlarını, bu kuramlar doğrultusunda, sağlıklı/hasta bireyin bakımı ile ilgili ilke ve uygulamalara 

ilişkin bilgi ve becerileri içerir.  

   

HEM103 İngilizce-I                  (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler: sayılabilir ve sayılamayan isimler; 

zamanlar: geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları; kipler: will, should, should not, must, 

must not, can; karşılaştırmalı yapılar, adıllar: kişi adılları, iyelik adılları; sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz 

cümle ve soru cümleleri; bağlaçlar: ve fakat, çünkü konularını içermektedir. 

 

HEM102 Türk Dili-I               (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, imlâ-noktalama 

işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları konularını 

içermektedir. 
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HEM101 Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi-I            (2+0+0) 2 AKTS: 2 

İnkılap ve benzeri kavramlar. Atatürk’ün inkılap anlayışı, duraklama–gerileme dönemlerinde Osmanlı 

Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri ve Osmanlı Devleti’nin durumu, Trablusgarb-Balkan savaşları, I. 

Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes Anlaşması, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın uygulamaya konması, 

işgaller, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, kongreler ve teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'nin açılışı, milli cepheler, Mudanya ve Lozan Antlaşmaları konularını içermektedir. 

 

HEM207 Hemşirelik Esasları                  (6+8+8) 10 AKTS: 12 

Hemşireliğe tarihsel bakış, temel kavramlar, homeostazis, yaşam süreci, kendilik kavramı, hemşirelik 

süreci, sıcak ve soğuk uygulamalar, yara iyileşme süreci, basınç ülseri (yarası), yara bakımı, yaşam 

bulguları,  solunum, kan basıncı, nabız, bireysel hijyen gereksinimi, ilaç uygulamaları, solunum 

gereksinimi, beslenme gereksinimi, üriner boşaltımının değerlendirilmesi, sıvı, elektrolit dengesinin 

sürdürülmesi, kan ürünleri ve kan transfüzyonu başlatma ve izleme, kan örneği alma, ıv set hazırlama, 

akış hızı hesaplama, periferik IV kateterler 

 

HEM206 Farmakoloji               (2+0+0) 2 AKTS: 3 

Bu ders, farmakoloji ve toksikolojideki temel kavramları, doku ve organ sistemlerine etkili ilaçların 

farmakolojik özellikleri ve yan etkileri konularını içermektedir. 

 

HEM205 Mikrobiyoloji-Parazitoloji              (2+0+2) 3 AKTS: 4 

Bu ders, mikrobiyolojide temel kavramlar, mikrobial morfoloji ve fizyoloji, bakteri hücresinin yapısı, 

genetiği, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve sağlık bakım ortamında kontrol edilmesi konularını 

içermektedir. 

 

HEM204 Patoloji                        (2+0+0) 2 AKTS: 3 

Bu ders, patolojiye giriş, patoloji laboratuvarında kullanılan metot ve teknikler, hücre adaptasyon 

mekanizması, kök hücreler, hücresel hasar mekanizması, nekroz ve apoptoz, inflamasyon ve hücresel 

onarım mekanizması, immunopatoloji, bulaşıcı hastalıklar patolojisi, genetik hastalıklar patolojisi, 

hemodinamik bozukluklar ve neoplazi konularını içermektedir. 

 

HEM201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II               (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, siyasal, toplumsal, hukuk, ekonomi ve eğitim alanlarında yapılan inkılaplar, Türkiye 

Cumhuriyeti’ne karşı ayaklanmalar, Atatürk döneminin iç ve dış siyaseti, Atatürk’ün ölümü, Türkiye ve 

dünyadaki yankıları, Atatürk ilkeleri, dünya savaşı, çok partili sisteme geçiş, 1960 ve 1982 anayasaları 

konularını içermektedir. 
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HEM202 Türk Dili-II                       (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının hazırlanması, böyle yazıların özetlenmesi ve 

kaleme alınması, bir iş yerinin tanıtılması, bir düşünce veya görüşü ileri sürmek, bir yazının temasının 

anlatımı ve eleştirilmesi., bilgi derlemek, sözlü ve yazılı anlatım türleri (açık oturum, tartışma, panel, 

sempozyum, forum), özellikleri ve hazırlanışı, imla, noktalama, yazım kuralları ve bunların resmi 

yazılardaki özellikleri, cümle ve cümle çeşitleri, yapı, anlam, yüklemine göre öğelerin dizilişi, cümle 

çeşitleri konularını içermektedir. 

 

HEM203 İngilizce-II                           (3+0+0) 3 AKTS: 3 

Bu ders, zamanlar: şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları; kipler: might, 

could, can, must, may; zarflar: yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar: sıfatların sırası, karşılaştırma, 

üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı: şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı; şart 

cümlecikleri, sıfat tümceleri; aktarım cümleleri, fiil yapıları: to, -ıng; isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri; 

karşılaştırmalı yapılar konularını içermektedir. 

 

HEM301 Dahili Hastalıklar Hemşireliği             (6+8+0) 10 AKTS: 12 

İç hastalıkları hemşireliğine giriş, akut-kronik hastalıklar, yatağa bağımlı hasta ve hemşirelik bakımı, sıvı-

elektrolit, asit-baz dengesi ve dengesizliklerinde hemşirelik bakımı, şok ve hemşirelik bakımı, kanın 

yapısı, kan transfüzyonu ve tanı işlemleri, eritrosit ve lökosit hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kanama 

bozuklukları ve hemşirelik bakımı, yaşlılık ve sorunları, kanser ve hemşirelik bakımı, solunum sistemi 

yapısı, fonksiyonları ve değerlendirilmesi, kalbin yapı ve fonksiyonları, idrar yolları- böbreklerin 

anatomisi ve fonksiyonlarının değerlendirilmesi, sindirim sisteminin yapı ve fonksiyonları, endokrin 

sisteminin yapısı- fonksiyonları ve değerlendirilmesi, eklem ve bağ dokusu hastalıkları ve hemşirelik 

bakımı, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, sinir sisteminin yapı ve fonksiyonları 

 

HEM302 Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar             (3+0+0) 3 AKTS: 5 

Bu ders, epidemiyolojinin tanımı, önemi, araştırma tipleri, sağlık politikası ve sağlık planlaması 

kavramları, epidemiyoloji ile sağlık politikaları arasındaki ilişki, sürveyans tanımı, kullanımı ve önemi 

konularını içermektedir. 

 

HEM303 Hemşirelikte Girişimcilik ve İnovasyon           (2+0+2) 3 AKTS: 3 

Bu ders, hemşirelikte inovasyon ve girişimciliğin tanımı, önemi, yenilikçi yaratıcı düşünme, sağlık bakım 

uygulamalarında yapay zekanın yeri, ve inovasyon, ve girişimcilikle bağlantılı konuları içerir.   
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HEM304 Sosyal Sorumluluk Projesi-I             (2+0+0) 2 AKTS: 2 

İçinde yaşanılan toplumun farklı sorunlarını çözmeye yönelik sosyal sorumluluk projeleri hazırlanması ve 

uygulanması konularını içerir. 

 

HEM401 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği           (6+0+8) 10 AKTS: 12 

Cerrahi hemşireliğine giriş, cerrahi hemşireliğinde temel kavramlar, cerrahi stres ve organizmanın strese 

yanıtı, yara iyileşmesi ve cerrahi yaralarda bakım, cerrahide şok ve hemşirelik bakımı, asepsi, antisepsi, 

hastane enfeksiyonları ve kontrolü, perioperatif hemşirelik, ağrı ve hemşirelik bakımı, göz, kbb cerrahisi 

ve hemşirelik bakımı, solunum sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, kardiyovasküler cerrahi ve 

hemşirelik bakımı, mekanik ventilasyon ve hemşirelik bakımı, sindirim sistemi cerrahisi ve hemşirelik 

bakımı, üriner sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı, kanser cerrahisi ve hemşirelik bakımı, endokrin 

sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı, kas iskelet sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, sinir sistemi 

cerrahisi ve hemşirelik bakımı 

 

HEM402 Hemşirelikte Etik İlke ve Uygulamalar            (2+0+0) 2 AKTS: 3 

Bu ders, hemşirelikte etiğin gelişimi, bilgilendirilmiş onam, tedaviyi reddetme, mahremiyet; gizlilik, 

ötenazi, genetik çalışmalar, üreme sağlığı ve organ ve doku transplantasyonu vb. konuların etik boyut, 

sağlık hizmetleri ve hemşirelik uygulamalarında etik sorunlar ve etik dışı uygulamalar, hemşirenin 

sorumlulukları ile etik karar verme süreci konularını içermektedir. 

 

HEM403 Hemşirelikte Bilişim ve Sınıflandırma                         (2+0+0) 2 AKTS: 3 

Bu ders, hemşireliğin bilişim sistemlerine entegrasyonu, bilişimin hemşirelik uygulamalarına yansıması 

ve sınıflandırma sistemleriyle bütünleştirilmesini içermektedir 

 

HE135 İlk Yardım ve Acil Hemşireliği                    (2+2+0) 3 AKTS: 4 

Bu ders, ilk yardım ve acil bakımın temel kavramları, acil bakım yönetimi, homeostazisin sürdürülmesi 

konularını içermektedir. 

 

HEM404 Sosyal Sorumluluk Projesi-II             (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, üniversiteye uyum süreciyle ilgili kavramları, uyum alanlarını, bu süreçte karşılaşılabilecek 

sorunları, stresle ve sorunlarla başetme yöntemleri vb. konuları içerir. 
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HEM501 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği             (6+8+0) 10 AKTS: 12 

Kadın sağlığının önemi ve hemşirelik, kadın sağlığını etkileyen sosyal ve kültürel faktörler, dünyada ve 

türkiye'de üreme sağlığı sorunları ve üreme sağlığı politikaları, üreme organlarının anatomi ve fizyolojisi, 

güvenli annelik, doğum öncesi dönem, genetik danışmalık ve hemşirelik, embriyonel gelişim gebelik 

dönemindeki fizyolojik, psikolojik değişiklikler ve hemşirelik bakımı, gebelikte fetal sağlığın 

değerlendirilmesi, erken dönem riskli gebelikler, geç dönem riskli gebelikler, doğum eylemi ve 

hemşirelik bakımı, doğum sonu dönem ve hemşirelik bakımı, aile planlaması ve infertilite, jinekolojide 

tanı ve tedavi yöntemleri, menapoz ve hemşirelik bakımı, genital yol enfeksiyonları ve cinsel yolla 

bulaşan hastalıklar, üreme organları yapı, fonksiyon bozuklukları ve hemşirelik bakımı, üreme organları 

kanserleri ve hemşirelik bakımı 

 

HEM502 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları               (6+8+0) 10 AKTS: 12 

Dünyada ve ülkemizde çocuk kavramı ve çocukların durumu, çocuk hemşireliği ve aile merkezli bakım, 

çocuk-aile-hemşire ve iletişim pediatri hemşireliği süreci, çocuklarda ilaç uygulamaları ve ilaç doz 

hesaplamaları, bebek ve çocuk sağlığı izlemleri, yeni doğanın dahili sorunları ve hemşirelik bakımı, 

çocuklarda beslenme bozuklukları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda sıvı elektrolit dengesi ishal ve 

hemşirelik bakımı, çocuklarda aşılanma önemi ve hemşirelik bakımı, çocuklarda enfeksiyon hastalıkları 

ve hemşirelik bakımı, çocuklarda solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda sindirim 

sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda kalp hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda 

üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda kas iskelet sistemi hastalıkları ve hemşirelik 

bakımı, çocuklarda nörolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımı, çocuklarda hematolojik sistem hastalıkları 

ve hemşirelik bakımı, çocuklarda onkolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımı, çocuklarda endokrin 

hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda deri hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda kazalar, 

zehirlenmeler ve yanıklar, yeni doğan cerrahi sorunları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda sık karşılaşılan 

cerrahi sorunlar ve hemşirelik bakımı 

 

HEM503 Hemşirelikte Araştırma ve Biyoistatistik                  (3+2+0) 4 AKTS: 4 

Bu ders, öğrencinin, araştırmanın hemşirelikteki önemini kavraması, araştırma süreci ve çeşitlerine ilişkin 

bilgi kazanması, araştırma basamaklarını irdeleyerek veri değerlendirme yolları, araştırma etiği, 

araştırmanın yazılı ve sözlü sunumu ve araştırmaların hemşirelik uygulamalarında kullanılması konularını 

içermektedir. Bu ders, araştırma problemlerinin seçimi, verilerin toplanması, istatistiksel değerlendirmeye 

hazırlanması, veri analizi yöntemleri, uygun olan parametrik ve non-parametrik tanımlayıcı testleri seçme 

ve yorumlama, hemşirelik sorunları ile ilgili araştırmaların değerlendirilmesi, farklı araştırma 

yöntemlerinin özellikleri, kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri, araştırmada etik sorunlar ve 

araştırma tasarımı, araştırmaların eleştirel olarak değerlendirilmesi konularını içermektedir. 
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HEM601 Psikiyatri Hemşireliği               (6+8+0) 10 AKTS: 12 

Tanışma, Seminer konularının paylaşılması Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine Tarihsel ve Güncel 

Bakış, Ruhsal Bozukluklarda Tanı ve Sınıflandırma, Psikiyatri Hemşireliğinde Gözlem, Görüşme ve 

Kayıt Tutma, Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar,  Duygulanım Bozuklukları, Çocukluk Çağı Ruhsal 

Sorunları, Psikiyatride Hasta Kabul ve Taburculukta Hemşirenin Sorumlulukları, Psikiyatride tedaviler  

Seminer Sunumu Yasalarda Psikiyatri hemşireliği 

 

HEM602 Hemşirelikte Yönetim               (6+8+0) 10 AKTS: 12 

Genel Sağlık Sistemi, Sağlık Politikaları ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Sağlık ve Hemşirelik 

Hizmetlerinin Yönetim ve Organizasyonu, Yönetimle İlgili Kavramlar ve Yönetim Süreci, Hemşire İnsan 

gücünün Planlanması ve Görevlendirme Sistemleri, Ekip Oluşturma ve Motivasyon, Performans 

Değerlendirme ve Hemşirelik Personelinin Geliştirilmesi, Yönetim Etiği 

 

HEM701 Halk Sağlığı Hemşireliği                     (6+8+0) 10 AKTS: 12 

Halk sağlığının tarihsel gelişimi, Sağlık hizmetleri, Türkiye ve Dünyada sağlık örgütlenmesi, sağlıkta 

dönüşüm, Toplumu tanıma, Sağlık ve Demografi, Halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, tanımı, 

rolleri, Ailenin tanımı, aile sağlığı, Ev ziyaretleri, Erken tanı ve tarama testleri, Sağlığın geliştirilmesi 

(sağlıklı beslenme, egzersiz) ve sağlık eğitimi, Ana-çocuk sağlığı, kadın sağlığı, erkek sağlığı, üreme 

sağlığı ve sağlık ölçütleri, Kronik hastalıklar epidemiyolojisi, Okul ve Adölesan sağlığı hemşireliği, İş ve 

işçi sağlığı hemşireliği, Çevre sağlığı, Geriatri ve evde-kurumda yaşlı bakımı, Bulaşıcı hastalıkların 

kontrolü ve Bağışıklama hizmetleri, Toplum ruh sağlığı ve koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, Sağlık 

yönetimi, sağlık ekonomisi 

 

HEM702 Hemşirelikte Eğitim                      (6+8+0) 10 AKTS: 12 

Bu ders, erişkin bireyde sık görülen ruhsal hastalıklar ve toplumda sık görülen, birey, aile ve toplumu çok 

yönlü etkileyen sağlık sorunlarına bakış açısı kazanılması, ruhsal ve karmaşık sağlık sorunları olan 

bireylerin sağlığını koruma, geliştirme, iyileştirme ve rehabilitasyon sürecinde hemşirenin işlevleri ve 

rollerini kavrayarak, biyopsikososyal değerlendirme yapılması ve uygun hemşirelik girişimlerinde 

bulunulması konularını içermektedir. 

 

HEM703 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik            (2+2+0) 3 AKTS: 3 

Bu ders, hemşirelik hizmetlerinin ve hasta bakımının yönetimi, yönetim kuramları ve yönetimin işlevleri, 

yönetim süreci ve temel yönetsel beceriler, işe alma ve performans değerlendirme gibi insan kaynakları 

yönetimi konuları, yönetim süreçlerinde yasal ve etik konular konularını içermektedir.  
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HEM801 İnternlik Uygulaması         (0+40+0) 20 AKTS: 28  

Bu ders, bölüm tarafından belirlenen (zorunlu) ve öğrencinin ilgi duyduğu (elektif) belirli klinik 

uygulama alanlarında yürütülen staj programı, öğrencilerin dört yıllık sürede öğrendikleri bilgi ve 

becerileri uygulama alanlarında pekiştirmeleri, uygulamaları sırasında eleştirel düşünme ve karar verme, 

sorun çözme, iletişim vb. becerilerini geliştirmeleri konularını içermektedir. 

 

HEM802 Bitirme Projesi                 (0+2+0) 1 AKTS: 2 

Hemşirelik konularını içeren projeler verilmesi, öğrenciler tarafından projeler için uygun yöntem ve 

gerecin belirlenmesi, ön çalışmaların yapılması ve projelere başlanması. Öğrenciler proje raporu yazma, 

istatistiksel metotları uygulama ve projenin yazılı ve sözlü olarak komisyon önünde sunulması 

aşamalarını gerçekleştirir. 

 

HEM107 Kişilerarası İlişkiler              (2+0+0) 2 AKTS: 2 

İnsan ve İletişim, Kişilerarası İlişkiler ve Kültür İletişim, İletişim Teknikleri, Sağlık ve Terapötik İletişim, 

Kurumsal İlişkiler ve Ekip İletişimi, Asertivite ve Agresyon Yönetimi, Kendini Tanıma, İletişimi 

Engelleyen Faktörler, Stresli Durumlardaki Hastalarla İletişim 

 

HEM109 Sağlık Psikolojisi                (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Sağlık Psikolojisi Nedir, Sağlık Davranışları, Sağlıkla İlişkili Özel Davranışlar, Sağlığı Olumsuz 

Etkileyen Davranışlar, Stres, Stres Yaşantısı ve Aracı Değişkenler, Sağlık Hizmetlerinin Kullanılması, 

Hasta-Sağlık Personeli İlişkileri, Ağrının Yönetilmesi, Kronik Hastalıkların Yönetilmesi, Ölümcül 

Hastalıklarda Psikolojik Konular, Kalp Hastalıkları, Yüksek Tansiyon, Felç ve Diyabet 

 

HEM112 Beslenme İlkeleri                   (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, beslenmenin tanımı, ilkeleri, besin grupları ve besin öğeleri, yeterli ve dengeli beslenmenin 

sağlığa etkisi, beslenmeyi etkileyen faktörler, beslenme sıklığı, kalori hesabı, ülkemizde ve dünyada 

beslenme ile ilgili son gelişmeler, özel durumlarda beslenme (özellikle çocuk, adolesan beslenmesi) 

konularını içermektedir. 

 

HEM110 Bilim Felsefesi               (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Felsefe Nedir? Felsefi Düşüncenin Özellikleri Nelerdir? Bilim Nedir? Bilimin Özellikleri Nelerdir? 

Bilimsel Bilgi Nedir? Bilimsel Yöntem Nedir? Tarihsel Açıdan Bilim: Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi 

ve Matematik Gibi Alanlarda Bilimin Tarih İçindeki Gelişimi, Geçmişten Günümüze Bilim Filozofları 
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HEM111 Üniversiteye Uyum              (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve siyasal olaylarla ilgili entelektüel bilgi birikimine 

sahip olmalarını, genel müfredatları dışında multidisipliner bilgi sürecine açık olmalarını amaçlamaktadır. 

Öğrenci aynı zamanda kendi alanları dışında kamuoyunda tartışılan bilim, kültür, sosyal ve siyasal 

konularda alanında uzman olan kişilerin seminerlerine katılarak yorum yapma yetisine sahip olacaktır. 

Öğrenciler üniversite hayatları süresince yaklaşık 10-12 seminere/programa katılmış olacaklardır.   

 

HEM208 Modern Danslar                 (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Hareket potansiyeli, estetik beceri, ritim duygusu, dans aracılığı ile kendini ifade edebilme, sağlıklı bir 

çevre oluşturma ve geliştirebilme, farklı dans uygulamalarını kavrayabilme gibi konuları içerir. 

 

HEM209 Tiyatro                        (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Tiyatronun tarihsel gelişimi  Antik Yunan dan günümüze her dönemi, dönemin önemli yazar ve eserleri 

ve tiyatronun temel ve alt türleri konularını içerir.  

 

HEM210 Müzik                       (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Müzik türleri müzik tarihi ve dönemlere göre müzik ile ilgili konuları içerir. 

 

HEM211 El Sanatları                 (2+0+0) 2 AKTS: 2 

El sanatları üretimi, tanımı ve özellikleri, gruplandırılması, sınıflandırılması konusunda bilgiler verilecek 

örgütlenme ve kurumsallaşma açısından Türkiye’ de El Sanatlarının Gelişimi, Ayrıca Türkiye’ de 

etnografya müzelerinin kuruluşu ve el sanatları ile uğraşan Kamu Kuruluşları konularını içerir. 

 

HEM212 Yaratıcı Drama                 (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Dramanın sosyolojik, psikolojik boyutları, dramanın tarihi ve eğitimde uygulamaları, eğitimde drama, rol 

oynama ve doğaçlama terimlerini ve dramanın yaratıcılık ve iletişim kavramlarıyla ilişkisi, drama 

uygulamaları ve farklı derslerin öğretiminde drama etkinliklerinden nasıl yararlanılacağı incelenecektir. 

 

HEM213 Ahlaki Değerler                 (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Toplumun gerektirdiği ayrıca mesleğin kapsamında olan ahlaki değerlere uyum, hasta hakları, hasta 

mahremiyeti, hasta bilgi mahremiyeti konularını içerir. 
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HEM214 Sosyal Medya ve Hemşirelik             (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, sağlıkla ilgili bilgiyi arama, sağlığın geliştirilmesi, sürdürülmesi vb. konularda öne çıkan sosyal 

medya araçlarını ve özelliklerini, hemşirelerin ve sağlık profesyonellerinin sosyal medya kullanım 

amaçlarını, hemşirelerin ve sağlık profesyonellerinin sosyal medya kullanımına yönelik rol ve 

sorumluluklarını, sosyal 

 

HEM305 Sağlık Sosyolojisi ve Antropolojisi            (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, sağlık sosyolojisinin doğuşu, gelişimi ve konu alanları, temel kavramlar, sağlık–hastalık sistemi, 

sağlık ve toplum, sağlık ve kültür, sosyokültürel yapı ile sağlık-hastalık ilişkisi, sağlık hizmetleri ile ilgili 

tutumlar, sağlık personeli-hasta ilişkisi, insanın düşünsel ve toplumsal bir varlık olarak incelenmesi; 

insanın ortaya koyduğu ürünler; kültürel antropoloji; insan davranışlarının mukayeseli olarak 

incelenmesi; sosyal davranışlar ve sosyal gruplarda organizasyon konularını içermektedir. 

 

HEM306  Hasta Eğitimi                 (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, hemşirenin eğitimci rolü kapsamında yer alan hasta eğitimini, eğitim süreci doğrultusunda 

gerçekleştirmesinde duyarlılık kazandırır. Hasta eğitimi etkinliklerinin bilimsel temele dayandırılmasını 

önemini, hemşirenin, hasta eğitimine yönelik rollerini, ve hasta eğitiminde öğrenme-öğretme sürecinin 

ilkelerini içerir.  

 

HEM307 Bakım Teknolojileri              (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders; tanışma dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması 

teknolojik gelişmelerin sağlık bakım uygulamalarındaki yeri ve önemi, teknolojik gelişmelerin hemşirelik 

mesleğine yansımaları, teknolojik gelişmelerin hasta bakımına yansımaları, hastane yapı ve sistem 

teknolojileri, dolaşım destek ve izlem teknolojileri, solunum destek ve izlem teknolojileri, beslenme 

destek ve izlem teknolojileri, boşaltım destek ve izlem teknolojileri, enfeksiyon kontrol teknolojileri, yara 

bakım teknolojileri, yaşam bulguları ölçüm ve izlem teknolojileri, güvenli enjeksiyon teknolojileri, 

hareket destek ve izlem teknolojileri, uyku destek ve izlem teknolojileri dersin değerlendirilmesi ; 

konularını içermektedir. 

 

HEM308 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği            (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders; enfeksiyonun tanım, tarihçe ve epidemiyolojisini, sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanımı ve 

yöntemlerini, önemli enfeksiyon etkenlerini, önleme yöntemlerini ve hemşirelik bakımlarını, izolasyon 

yöntemlerini, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların tanımı, tarihçesi, çeşitleri, önlenmesine yönelik 

hemşirelik uygulamalarını ve özel alanlarda enfeksiyon kontrol uygulamalarını içerir.  
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HEM309 Diyaliz Hemşireliği                (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Diyalizin tanımı, Hemodiyaliz işlemi kimler tarafından yapılabilir, diyaliz teknikerlerinin görev yetki ve 

sorumlulukları, hemodiyalizde kullanılan sistemler ve sarf malzemeleri (su sistemi-hemodiyaliz 

makinesi-arter-ven iğne ve setleri-diyalizörler-diyaliz solüsyonları) dersin meslek eğitimini sağlamaya 

yönelik katkısı hemodiyalizde kullanılan sistemler ve sarf malzemelerini (su sistemi-hemodiyaliz 

makinesi-arter-ven iğne ve setleri-diyalizörler-diyaliz solüsyonları) tanımak 

 

HEM310 Hemşirelikte İlaç Yönetimi             (2+0+0) 2 AKTS: 2 

İlaç ve özellikleri, İlaç sınıflandırmaları, İlaç etkileşimleri, Akılcı ilaç kullanımı ve önemi, Çoklu ilaç 

kullanımı, Yaşlı hastalarda ilaç kullanımı, Gebe ve emziren kadında ilaç kullanımı, Bebek ve çocuklarda 

ilaç kullanımı, Bağışıklama, Toplumda yaygın görülen hastalıklarda kullanılan ilaçlar ve akılcı kullanımı. 

 

HEM311 Sağlık ve Medya               (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders; sağlık iletişiminde hedef kitle kavramı ve hedef kitlenin nasıl belirleneceği, sağlık ve ilgili 

kampanyaları, medya ile ilgili temel kavramları ve medyanın iletişimdeki önemini, merkez medyada yer 

alan sağlık haberlerini ve sağlık haberciliğini, dergilerde sağlık haberleri ve haberciliğini, medikal 

dergilerde sağlık haberleri ve haberciliğini, sosyal medyada sağlık haberleri ve haberciliğini, yerel 

medyada sağlık haberleri ve haberciliğini vb. konuları içermektedir. 

HEM406 Genetik                      (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Temel genetik kavramlar, Mendel genetiği, Mendel kurallarına uygun olmayan kalıtım, kantitatif kalıtım, 

mutasyon. 

 

HEM407 Yoğun Bakım Hemşireliği                    (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders; tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ile ilişkisinin kurulması 

yoğun bakım hemşireliği ve temel kavramlar yoğun bakım ünitesinin tasarımı ve organizasyonu,yoğun 

bakım ünitesinde hasta kabulü, transferi ve taburculuğu ve iletişim, yoğun bakımda hasta izlemi ve temel 

yaşam desteği, sıvı-elektrolit bozuklukları ve hemodinamik izlem, yoğun bakım hastasında beslenme, 

pozisyonlama, hasta kısıtlaması ve basınç ülserleri, solunum problemi olan hastanın hemşirelik bakımı ve 

mekanik ventilasyondaki hastada temel bakım ilkeleri, ara sınav, kardiyovasküler ve renal problemi olan 

hastanın hemşirelik bakımı ile özel uygulamalar, gastrointestinal sistem problemi olan hastanın 

hemşirelik bakımı ve özel uygulamalar, multiple travmalı hastanın hemşirelik bakımı ve mods, yoğun 

bakımda profilaksi, analjezi ve sedasyon uygulamaları, yoğun bakım ünitesinde infeksiyon kontrolü, 

yoğun bakımında etik davranışlar, yaşam sonu bakım ve dersin değerlendirilmesi konularını içermektedir. 
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HEM408 Sağlığın Tanılaması ve Değerlendirilmesi           (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, öğrencinin, hemşirelik uygulamaları için gerekli verileri elde etmede gözlem, görüşme, fizik 

muayene yöntemlerini öğrenerek  bu bilgiler doğrultusunda sağlıklı bir bireyin biyolojik yapısını 

değerlendirme konularını içermektedir.  

 

HEM409 Transplantasyon Hemşireliği                   (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders; tanışma dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması 

transplantasyona genel bakış ve tarihçesi, transplantasyon ilkeleri ve türleri, transplantasyon 

immünolojisi, alıcı ve verici hazırlığı, transplantasyon cerrahisi ve prosedürleri, transplantasyon 

komplikasyonları ve hemşirelik bakımı, transplantasyona yönelik hasta ve ailenin eğitimi, 

transplantasyonun etik ve yasal yönü, ara sınav, transplantasyon hemşiresinin özellikleri, karaciğer 

transplantasyonu ve hemşirelik bakımı, böbrek transplantasyonu ve hemşirelik bakımı, kalp - akciğer 

transplantasyonu ve hemşirelik bakımı, pankreas transplantasyonu ve hemşirelik bakımı, 

transplantasyondaki gelişmeler, örnek olay incelemesi dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir. 

 

HEM410 İşaret Dili                      (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, el ve parmak şekilleri, mimiklerin fonksiyonları, tek ve çift el kullanımı, işaretlerin Türkçe ile 

ilişkisi, el-beden ve yüz ifadesi-mesaj uyumu, selamlaşma, işitme engelli bireyle iletişim, işaret diliyle bir 

müzik çalışması konularını içermektedir. 

 

HEM411 Stres ve Kriz Yönetimi                         (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, stres, strese verilen tepkiler, baş etmenin anlamı, yaş dönemlerine göre baş etme, Fonksiyonel 

Sağlık Örüntüleri’ne göre baş etmeyle ilgili veri toplama, baş etme yolları ve farkındalık konularını 

içermektedir. 

 

HEM412 Afet Kültürü ve Yönetimi             (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Tehlike ve risk kavramlarının tanımlanması ve genel afet bilgilendirmesi, Afet risk yönetim sistemi 

evreleri, Hazırlık ve önleme, Müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma, risk belirleme, risk yönetimi, 

erken uyarı ve önleme teknikleri, Türkiye’de görülen afetler ve risk yönetimi, dünyada yaşanan önemli 

afetler ve yapılan risk yönetimleri 

 

HEM413 Palyatif Hemşireliği              (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders; dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması palyatif 

bakım kavramı, palyatif bakımın amacı, felsefesi ve ilkeleri, dünyada ve ülkemizde palyatif bakım, 

palyatif bakımda semptom yönetimi, özel durumlarda palyatif bakım, manevi/spirütüel bakım, yaşam 
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sonu bakımı, iyi ölüm/huzurlu ölüm kavramı ve hospisler, palyatif ve yaşam sonu bakım sürecinde hasta 

ailesi yaşadığı psikososyal sorunlar ve ailenin bakımı, yas süreci ve ailenin bakımı dersin 

değerlendirilmesi konularını içermektedir. 

 

HEM504 Evde Bakım Hemşireliği                   (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, evde bakımın tanımı ve tarihçesi, evde bakım ekibi, rol ve sorumlukları, evde bakım 

hizmetlerinin organizasyonu, evde bakımda dünya örnekleri, ülkemizdeki durum, kronik hastalıkların 

evde yönetimi, kanser, diyabet, kalp hastalıkları, evde stoma bakımı, demanslı hastaların evde bakımı, 

inmeli hastaların evde bakımı, evde bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi konularını içermektedir. 

 

HEM505 Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları               (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bireylerin tamamlayıcı terapilere yönelik ilgilerindeki artış sonucu, sağlık profesyoneli olmayan kişi ve 

kuruluşlar, toplumun bu gereksinimlerini karşılamaya başlamışlardır. Bu durumda yanlış ve bilinçsiz 

uygulamalar sağlığı desteklemek yerine sağlığın daha da bozulması gibi olumsuz sonuçlar yaratmıştır. Bu 

nedenle sağlık eğitimi almış kişilerin tamamlayıcı tıp konularında bilgilerini geliştirmek, modern tıbbın 

paralelinde uygulanan yöntemleri, sağlıklı/hasta bireylerin bu yöntemleri doğru ve etkin kullanmaları 

konusunda yönlendirmeleri beklenen bir durumdur. Bu ders öğrencilere tamamlayıcı ve alternatif tıbbın 

doğru kullanımının önemi ve değişik hastalık ve şikayetlerde kullanılan yöntemler hakkında bilgi 

verecektir. 

 

HEM506 Aile Danışmanlığı                    (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders; aile ve aile danışmanlığı kavramı, aile danışmanının özellikleri ve temel becerileri, aile 

danışmanlığı süreci ve ilkeleri, aile danışmanlığı kuramları ve aile danışmanlığı kuramlarının uygulaması 

konusunda bilgiler içermektedir. 

 

HEM507 Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz                    (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders; birey, aile ve toplum sağlığının koruması için fiziksel aktivitenin önemi üzerine odaklanır. Bu 

ders kapsamında öğrenciler, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını kazanma ve kazandırma, fiziksel aktivite 

programlama konularında temel düzeyde bilgi sahibi olurlar 

 

HEM508 Eleştirel Düşünme              (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Öğrencinin eleştirel düşünme, eleştirel okuma, yazma ve tartışma becerilerinin gelişmesine ve karar 

vermede eleştirel düşünmenin önemsemesine yardımcı olmak. 
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HEM510 Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi                  (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Gebelik öncesi ebeveyn olmaya hazırlanma; fiziksel, psikolojik ve sosyal hazırlık, gebelik, doğum ve 

doğum sonu dönem özellikleri Yeni doğan ve çocukluk çağının temel özellikleri ve bakım uygulamalar. 

 

HEM511 Cinsel Sağlık               (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, kadın-erkek üreme sisteminin yapısı ve fonksiyonları, seksüaliteyi etkileyen faktörler, cinsel 

hastalıklar, cinsel sağlığın sürdürülmesi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve önlenmesi, seksüel 

disfonksiyon konularını içermektedir. 

 

HEM512 Ameliyathane Hemşireliği             (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders; Ameliyathanede bulunması ve oluşturulması gereken standartları, ameliyathane yapı, mimarisi 

ve yönetimini, ameliyathanede hasta pozisyonları, ameliyathane ekibini ve özellikle scrub ve sirküler 

hemşirenin görev yetki ve sorumluluklarını, ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliğini kapsar. 

 

HEM513 Hemşirelik ve Liderlik                   (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Lider- liderlik stilleri, yöneticilik ve liderlik, profesyonel rolün bir parçası olarak liderlik, liderlik ve 

cinsiyet, hemşireliğin geleceğini şekillendirme, liderlik-vizyon ilişkisi, liderliğin gelişimini destekleme 

açısından hemşirelik uygulama ortamları, liderlik özelliklerini geliştirme stratejileri, liderlik, 

mükemmellik ve meslekle bütünleşme. 

 

HEM603 Adli Hemşirelik                    (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, hemşirelerin adli vakaya dikkatlerinin çekilmesi ve suçun aydınlatılmasına katkı sağlayabilecek 

temel bilgi, anlayış ve yaklaşımların ele alınması konularını içermektedir. 

 

HEM604 Hasta ve Çalışan Güvenliği             (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Tıbbi hatalar ve nedenleri tıbbi hatalarda mesleki ve yasal sorumluluklar, tıbbi hata durumunda izlenmesi 

gereken süreç ve raporlama tıbbi hataların bildirimi ve yönetimi, tıbbi müdahale hatalarının hukuki 

sonuçları, öğrenci hemşireler hasta güvenliği ve yasalarda yeri, kalite ve risk yönetiminde hasta güvenliği, 

özellikli birimlerde hasta güvenliği enfeksiyon hatalarının önlenmesi, ilaç hatalarının önlenmesi invazif/ 

noninvazif girişimlerde hataların önlenmesi, düşmelerin önlenmesi iletişim hatalarının önlenmesi, iş 

sağlığı ve iş güvenliği tanımı, iş sağlığı ve iş güvenliğini tehdit eden unsurlar, iş kazaları, meslek 

hastalıkları, koruyucu önlemler, iş kazaları ve meslek hastalıkları, bildiri, iş sağlığı ve iş güvenliğine 

ilişkin yasal düzenlemeler. 
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HEM606 Sağlık Hukuku                    (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, sağlık hukukunda temel kavramlar, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki ve mesleki 

sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler, belgelendirme ve sigorta 

sistemleri konularını içermektedir.  

 

HEM607 Büyüme ve Gelişme              (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Büyüme ve gelişme ile ilgili kavramlar, Çocukluk dönemleri, Gelişim dönemleri, Sağlıklı çocukta 

büyümenin değerlendirilmesi, Büyümede persantil eğrileri, Büyüme ve gelişmede beslenmenin rolü, 

Psikososyal ihtiyaçlar, Oyun ihtiyacı ve oyuncakların önemi 

 

HEM608 Yeni doğan Hemşireliği                    (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Yeni doğan hemşireliği dersi; dünyada ve ülkemizde yeni doğan sağlığının durumunu değerlendirme ve 

karşılaştırma, normal ve riskli yeni doğanlara yönelik güncel yaklaşımları izleme, bakım protokolleri 

geliştirme, konuya ilişkin araştırmaları yürütme ve sonuçlarını uygulama alanına yansıtmayı içeren bilgi 

ve becerileri kapsar.  

 

HEM609 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği           (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Ergen gelişimi ve kuramları, Ergenlerin ruhsal durumları ve anne baba tutumları ilişkisi, Bağlanma 

kuramı ve psikopatoloji, Ebeveyn olma, Döneme özgü hastalıklar ve hemşirelik yaklaşımı, Çocuk ve 

ergen psikiyatri kliniklerinde ve sahada çocuk ve ergen psikiyatri hemşireliği hizmetlerini irdeleme, 

Dönemsel hastalıklarda hemşirelik bakım sonuçları. 

 

HEM610 Etkili Sunum İlkeleri                    (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, iletişim olgusunun genel tanımı, iletişimin türleri, düzeyleri ve boyutları, etkili sunum kavramı 

ve iletişimde sunumun etkisini arttıran araçlar, sunumda görsel yardımcı malzemeler, sunuma yönelik 

faaliyetler, etkili ve yaratıcı sunum yolları, sunumu etkileyen parametreler gibi konular ve bunlara yönelik 

uygulama çalışmaları içermektedir. 

 

HEM704 Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği          (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğine giriş, tarihsel gelişimi, bileşenleri, hedefleri, rol ve 

sorumlulukları, uygulaması, yasal ve etik sorunları, psikiyatrisinde temel kavramlar konsültasyon-liyezon, 

genel hastanelerde konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliği, fiziksel hastalıklar ve tıbbi girişimlerde 

konsultasyon-liyezon psikiyatrisinin yeri, ülkemizde konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğinin 

durumu. 
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HEM705 Kanıta Dayalı Hemşirelik             (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders; kanıt, kanıta dayalı uygulama, kanıta dayalı uygulamanın tarihsel gelişimi, nedenleri ve 

amaçları, güvenilir kanıtların elde edilmesi, kanıta dayalı uygulama sürecinin aşamaları, kanıta dayalı 

uygulamalar ve hemşirelik, kanıt dayalı hemşirelik uygulamalarında engeller ve kolaylaştırıcılar, kanıt 

düzeyi sınıflamaları, kanıt dayalı uygulama kaynakları; sistematik inceleme, randomize kontrollü çalışma, 

vaka kontrollü çalışma, kanıta dayalı uygulama kaynakları; kohort çalışma, gözlem, kanıtlara ulaşma 

yolları, kodu rehberleri, kodu hemşirelik merkezleri, internet kaynakları, kanıtların uygulanması, klinik 

etkinlikleri, kanıta dayalı uygulama örnekleri; ağrı yönetimi, kanıta dayalı uygulama örnekleri; onkoloji 

hemşireliği, kanıta dayalı uygulama örnekleri; cerrahi hemşireliği, dersin değerlendirilmesi; konularını 

içermektedir. 

 

HEM706 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği             (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Temel Hukuk Kanunlarda İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler, İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi, Kişisel Koruyucu 

Donanımlar 

 

HEM707 Onkoloji Hemşireliği                    (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, onkoloji hemşireliğinde temel kavramlar, onkoloji hemşiresinin rol ve sorumlulukları, kanserin 

etyolojisi ve epidemiyolojisi, kanser hastasının tanılanması, farklı tedavi yöntemlerinin kullanımı ve yan 

etkilerinin yönetiminde etkili hemşirelik girişimleri hakkında teorik bilgi ve uygulama becerilerinin 

kazanılmasını içerir. 

 

HEM708 Sanat Terapileri                    (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Terapötik hedeflerin sanat yoluyla somutlaştırılması, Çocuk ve yetişkinlerin terapisinde yararlanılabilecek 

sanatla terapi teknikleri, Aile sistemin tanılanması ve terapi sürecinde sanatı kullanma, Grup terapilerine 

yardımcı sanatla terapi teknikleri 

 

HEM709 İş Sağlığı ve Güvenliği                   (2+0+0) 2 AKTS: 2 

İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi, iş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemi, iş sağlığı ve 

güvenliği alanında kavramlar, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin genel görünümü, iş kazaları, meslek 

hastalıkları, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler, iş kazaları ve meslek 

hastalıklarından doğan maliyetler.  
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HEM710 Kültürlerarası Hemşirelik             (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, sağlık, hastalık ve kültür kavramı, kültürün sağlıktaki önemi ve yeri, sağlıkta kültürel 

davranışlar, farklı kültürlerde hasta yakınları ve sağlık çalışanı arasındaki iletişim, bir hastalığın farklı 

kültürlere göre yaşanması, kültürlerarası hemşirelik kavramı, kültürlerarası bakım yaklaşımı konularını 

kapsar. 

 

HEM711 Sağlık Turizmi                    (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, sağlık turizmi kavramı, özellikleri, gelişimi, sağlık turizmi sektörü, sektör düzenlemeleri ve 

sağlık turizmi türleri konularını içermektedir. 

 

HEM712 Hemşirelikte Kariyer Yönetimi                   (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Mesleğin başlangıcında yetenekli olduğu alanları saptama ve bu alanlar doğrultusunda kendini geliştirme 

konularını içerir. 

HEM713 Geriatri Hemşireliği              (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, ülkemizde veya dünyada yaşlı bireylerin demografik profilleri, yaşlanma kavramı ve teorileri, 

yaşlı bireyin değerlendirilmesi ve fizyolojik değişiklikler, yaşlılarda sık görülen kronik hastalıklar, 

yaşlıların gereksinimleri, yaşlılıkta ortaya çıkan kazalar ve akılcı ilaç kullanımı, yaşlılıkta psikososyal 

sorunlar, evde bakım ve yaşam kalitesi, yaşlılığa ilişkin ulusal sağlık politikaları ve yasal düzenlemeler 

konularını içermektedir. 

 

HEM714 Okul Sağlığı Hemşireliği                  (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Okul Sağlığı Hemşireliği Dersi okul sağlığı ve okul sağlığı hemşireliği kavramları, Türkiye’de okul 

sağlığı, okul çocuğu ve adölesanın sağlığının değerlendirilmesi, okulda sık görülen sağlık sorunları, 

korunma önlemleri ve okul hemşiresinin rol ve görevleri konularını içerir. 

 

HEM715 Mesleğe Uyum                    (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Mesleki becerileri geliştirme, mesleğin farklı alanlarında mesleki ve yasal sorumlulukları bilme ve buna 

uygun davranma konularını içerir.  


