
SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Lisans Programına İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

Hemşirelik Bölümü'nün temel amacı, insanın tek/yegane ve değerli olduğu bilinci ile insan sağlığını etkileyebilecek her türlü değişime 
duyarlı, sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak; sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, bakım ve rehabilitasyonunda 
bakım, bakımın yönetimi/yönetici, hemşirelik eğitimi/eğitici ve araştırıcı rol ve sorumluluklarını etik ilkeler ışığında yerine 
getirebilecek nitelikte mezun hemşireler yetiştirebilmektir. Hemşirelik Bölümü lisans eğitimi 4 yıl tam zamanlı olarak verilmektedir. 
Eğitim dili Türkçe'dir. Dersler; teorik, laboratuvar ve klinik uygulamalar şeklinde  yürütülmektedir. Ayrıca, öğrencilerimiz çalışma 
alanlarına yönelik olarak; koruyucu sağlık hizmetlerinde ilgili alan ve klinik stajları yapmaktadır. Ayrıca rapor, seminer, vaka ödevi, 
araştırma projeleri hazırlama ve sözlü sunum yapma sorumlulukları yanısıra son sınıf 2.Dönem tüm Anabilimdalı uygulamalarını 
kapsayacak bilgileri beceriye dönüştürebilmede intern staj uygulamaları bulunmaktadır. 

 

Kazanılan Derece 

4 yıllık hemşirelik programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Hemşirelik  Lisans Derecesi verilmektedir. 

Sağlık Bilimleri fakültesi Hemşirelik Bölümü eğitim müfredatı,Ülke genelinde hemşirelikte eğitim standardizasyonunu sağlamak 
amacıyla hazırlanan “Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı/ HUÇEP” Resmi Gazetede 02.02.2008 tarih ve 26775 sayı ile 
yayınlanan “ Doktorluk,Hemşirelik,Ebelik,Diş Hekimliği,Veterinerlik,Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari eğitim 
koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik “ şeklindeki Bologna Süreci ve Avrupa Birliği kriterleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. 

Lisans Derecesi; Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA): 1.Düzey 

                            Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL): 6.Düzey 

 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı 
not ortalaması elde etmek zorundadırlar. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en 
az CC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Programa kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda belirlenen taban puanı (MF-3) alarak başarılı olmak 
gerekir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay 
geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu 
gerçekleşir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında 
yurtdışından gelen öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Öğrencilerin programa kayıt yaptırabilmesi için Türkçe Dil Yeterliliklerini 
belgelemeleri gerekmektedir. Uluslararası öğrenciler, “ Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi 
“ çerçevesinde bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre 
kabul edilmektedir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim 
Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, 
Yan Dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların 
eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen 
yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders 
programında ilgili derslerden muaf olurlar. 



 

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme “Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi“ esas alınarak yürütülür. Bir dersteki 
başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final 
sınavına tabi tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Öğrencilere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak 
olan kriterler (ara sınav, quiz, ödev, proje, laboratuvar / klinik uygulama sınavı ve final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem 
başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Sınavlar, Üniversite tarafından ilan 
edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem 
içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. 
Bütünleme sınavı, final sınavına girme koşulunu sağladığı halde sınava girmeyen veya final sınavı sonunda başarısız (F) olan öğrenciler 
için düzenlenir. Not yükseltme ve başka bir nedenle bu sınava girilmez. 

Öğretim Şekli 

Tam zamanlı lisans öğretimidir. 

 

Mezuniyet Koşulları 

Toplam en az 240 AKTS karşılığı olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına 
sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. 

 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Hemşirelik ünvanı,  kanun no: 5634 RG: 02.05.2007/ 26510 sayılı  “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında tanımlanmıştır.  

 Dünyada ve Ülkemizde, toplumun en çok gereksinim duyduğu ve çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanağı bulduğu Hemşirelik;   

 Koruyucu,  tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinde, Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında, kamu, üniversite ve özel hastanelerde, 
ayaktan tedavi kliniklerde, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde, kronik hastalığı olan ve uzun süreli bakım gerektiren hasta 
bakım merkezler, sağlıkla ilgili eğitim ve araştırma merkezleri ,rehabilitasyon merkezleri ,evde bakım hizmetlerinde, çocuk ve yaşlı 
bakım evlerinde, diyaliz merkezleri, okul/fabrika/ banka ve belediye gibi kurum ve kuruluşlarda ; 

Klinik Hemşire, Yönetici Hemşire, Eğitim Hemşiresi ve Özel Dal Hemşiresi olarak görev yapabilirler. 

Ayrıca, Yüksek Lisans ve Doktora yaparak, Lisans ve Lisansüstü hemşirelik programlarında eğitimci ve akademisyen gibi statülerde 
üniversite/ eğitim kurumlarında çalışabilirler.   

 

Bir üst Dereceye Geçiş 

Mezunlar, mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora Programlarına başvurabilirler. 


