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I.YIL  

GÜZ YARIYILI  

 

1601.020109 Hemşireliğe Giriş ( T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Temel hemşirelik kuram ve kavramları hakkında bilgi vermeyi, hemşirelik mesleğinin 

uygulama alanlarını ve sorumluluklarını kavramayı amaçlar. 

 

Hemşireliğin tarihsel gelişimi, Hemşireliğin doğası/yapısı, bir meslek olarak hemşirelik, 

Hemşirelikte çağdaş roller ve sorumluluklar, Hemşireliğin temel kavramları (insan ve çevre 

kavramı), Hemşireliğin temel kavramları (sağlık, hastalık ve hemşirelik kavramları), 

Hemşireliğin temel kavramları (vaka çalışması), Hemşirelik eğitiminin temel amacı, felsefesi, 

Hemşirelikte değerler ve inançlar, Hemşirelikle ilgili kuramlar /modeller, Hemşirelikte etik, 

Temel sağlık hizmetleri, Hemşirelik süreci, Hemşirelik süreci (Vaka Çalışması). 

 

1601.020111 Anatomi ( T:3 U:0,  Lab.:2, AKTS: 5) 

 

Anatomik kavramları ve insanın anatomik yapısını açıklamayı ve incelemeyi amaçlar. 

 

Anatomiye giriş (tanım ve terminoloji), Anatomik düzlemler ve vücut boşlukları, Hücre ve 

doku anatomisi, İskelet sistemi ve anatomik hareketler,  Kas sistemi anatomisi, Duyu 

organları sistemi anatomisi, Sinir sistemi anatomisi, Endokrin sistem anatomisi, Dolaşım 

sistemi anatomisi, Bağışıklık sistemi anatomisi, Solunum sistemi anatomisi, Sindirim sistemi 

anatomisi, Boşaltım sistemi anatomisi, Üreme sistemi anatomisi. 

 

1601.020113 Fizyoloji ( T:3, U:0, AKTS:4) 

 

Fizyolojik kavramları ve sistemlerin etkileşim süreçlerini açıklamayı amaçlar. 

 

Fizyolojiye Giriş,  Hücre Fizyolojisi, Fizyolojiye Giriş, Hücre Fizyolojisi (Devam), Kas 

Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Solunum Sistemi Fizyolojisi, Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, 

Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Vücut Sıvıları Ve Böbrekler, Sinir Sistemi Fizyolojisi, Özel 

Duyular,  Endokrin Sistem Fizyolojisi, Üreme. 

 

1601.020115 Biyokimya (  T:2, U:0, AKTS: 3 ) 

 

Biyolojik bileşenlerin kimyası ve biyolojik fonksiyon ile ilişkilendirilmesi ve biyolojik 

enformasyon hakkında temel bilgilerin verilmesini amaçlar. 

 

Biyokimyanın temel prensipleri (tanım ve terminoloji), atom, element, iyon, molekül 

kavramları, Biyomoleküllerdeki fonksiyonel gruplar, Metabolizma ve enerji regülasyonu, 

Laboratuvar çalışma kuralları ve biyokimya laboratuvarındaki alet ve cihazlar, Su ve 

minerallerin biyokimyasal önemi, Hücre ve biyokimyasal özellikleri, Hücre ve biyokimyasal 

özellikleri, Nükleik asitler, Karbohidratlar, Proteinler, Enzimler, Hormonlar, Vitaminler, 

Lipitler. 



 

 

1601.020107 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ( T:1, U:2, AKTS: 3) 

 

Bilgisayarı oluşturan donanım birimlerinin, temel internet kavramlarının ve Windows işletim 

sisteminin öğretilmesi ve Ofis programlarının kullanılması yeteneğini sağlamaktır. 

 

Bilgisayara Giriş, Tarihçesi ve Temel Özellikleri, Donanım ve Yazılım kavramları, Windows 

İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, 

İnternet Kullanımı.  

 

 

9100.010001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ( T:2, U:0, AKTS:2) 

 

Bu dersin genel amacı; Öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk 

milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini 

benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık nesiller yetiştirmektedir. 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar 

hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi, Avrupa tarihindeki gelişmeler ve 

bunların Osmanlı Devleti’ne etkileri, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenileşme 

hareketleri (Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet dönemleri), Dağılma devrinde Osmanlı 

Devleti’nin siyasi ve askeri durumu, Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları 

(Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II. 

Meşrutiyet sürecinde Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti (Savaşın çıkışı, 

Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler ve savaşın sonu) ve Mondros Mütarekesinin 

imzalanması, İşgaller ve Tepkiler (Kuva-yıMilliyenin ortaya çıkışı), Cemiyetler (Millî, Millî 

varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri), Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal 

Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi, Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler 

yoluyla teşkilatlanma (Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas Kongresi ve Batı Anadolu 

Kongreleri), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve 

faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış tepkiler, San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr 

Anlaşması'nda bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney cephelerindeki durum, Kuvayı 

Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı Cephesi'ndeki 

savaşlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı 

ve sonrasındaki dış politika gelişmeleri (Türk-Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra 

Konferansı, Ankara İtilafnamesi), Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, 

Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının 

imzalanması.  

 

9100.010003 Türk Dili I (T:2, U:0, AKTS:2) 

 

Dilin mahiyetini, dil-kültür ilişkisini, Türk dilinin yazım ve noktalama kurallarını, sözcük, 

cümle ve paragraf düzeyinde anlamları uygulayabilme becerilerini kazandırmayı amaçlar. 

 

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurumu olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil ve kültür 

münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi 

devreleri, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması; Türkçe’nin ses özellikleri, Ses birleşmeleri ve 

Türkçe’ de görülen belli başlı ses hadiseleri, Türkçe’de görülen başlıca ses değişiklikleri, 

Türkçe’de kelimelerde vurgu. Türkçe’ye giren yabancı unsurlar, İmla kuralları ve 



uygulamalar, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Kelime bilgisi. Ses yapısı bakımından 

kelimeler, Heceler, Şekil yapısı bakımından kelimeler: Kökler ve ekler, Türkçe’de yapım 

ekleri, Mana veya vazife bakımından kelimeler: İsimlerin Türkçe’de kullanılışı; isim çekimi. 

 

9100.010005 Yabancı Dil I (T:2, U:0, AKTS:2) 

 

Dersi alan öğrencilere temel İngilizce dil bilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerilerine katkı 

sağlamaktır. 

 

Tekil ve çoğul İsimler, a, an, the, sahiplik ('s). Olmak Mastarının Geniş Zaman Çekimi, 

Edatlar. This, that, these, those, thereis/thereare, havegot/has got. İşaret Sıfatları. Var/vardır. 

Sahip Olmak Yapıları. Öznel Zamirler, İyelik Sıfatları, Nesnel Zamirler, İyelik Zamirleri. 

Much, many, some, any, a lot of, a little, a few, enough. Something, anything, somebody, 

anybody. also, too. Geniş Zaman. Şimdiki Zaman, Di'li Geçmiş Zaman, To Be Geçmiş 

Zaman. Sıfatlar, Zarflar, Sıfatların Dereceleri. Şimdiki Zamanın Hikâyesi. Gelecek Zaman. 

will, be goingto. Yakın Geçmiş Zaman. Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık. -

mekte/maktayım.  

 

BÖLÜM 1 SEÇMELİ DERSLER 

 

1601.030117.1 Psikoloji (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Bireyin düşünce, duygu ve davranışlarının yaşamındaki önemini, tutumların oluşum ve 

gelişim sürecini, insanların sosyal gruplar içindeki, etkileşimlerini ve çevrenin birey, bireyin 

çevre üzerindeki etkisini ve uyma davranışının yönünü kavramayı amaçlar. 

 

Psikolojiye Giriş, Psikolojide Kullanılan Araştırma Yöntemleri, Öğrenme, Algılama, 

Güdüleme, Gelişim dönemleri, Duygu, Heyecen ve Düşünme,  Savunma Mekanizmaları, Ruh 

Sağlığı ve Davranış Bozuklukları, Kalıtım ve Çevre, Kişilik, Sosyal Davranış, Psikolojik 

Danışmanlık, Zeka ve Testler. 

 

1601.030117.2  Çevre Sağlığı (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Öğrencilerin çevre sağlığı kavramları, çevre-sağlık ilişkileri, toplum sağlığı ve çevre 

etkileşimi, çevreye dönük koruyucu sağlık hizmetlerinin ilkeleri, çevrenin ve korunmasının 

önemi, önemli toplumsal çevre sağlığı sorunlarımız ve bu sorunlarda hemşirenin rolleri ve 

çözüm önerilerini kavrayabilecek bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmaktır. 

 

Çevre Sağlığına Giriş, Temel Ekoloji Kavramları ve İnsan Ekolojisi, Sağlık ve Çevre İlişkisi, 

Çevre Sağlığı, Ekosistemler ve Sağlık, Çevre Kirliliğinin Sağlığa Etkisi-1, Çevre Kirliliğinin 

Sağlığa Etkisi-2, Su, İçme Suyu Arıtımı, İçme Suyu Dezenfeksiyonu, Su, İçme Suyu Arıtımı, 

İçme Suyu Dezenfeksiyonu, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Çevre Sağlığı, Okul 

Çevre Sağlığı, Konut Sağlığı,  Radyasyon ve Gürültü, Çevre Sağlığında Hemşirenin Rolü ve 

Fonksiyonları, Genel Değerlendirme. 

 

 

 

1601.030117.3 Stresle Başetme(T:2, U:0, AKTS:3) 



Kişinin strese ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirerek kişisel ve mesleki yaşamlarında bu 

bilgileri kullanmalarını sağlamaktır. Ayrıca stresinin giderilmesinde bedensel ve zihinsel 

teknikleri öğreterek stresle nasıl baş edebileceklerini kavratmak amaçlanmaktadır. 

 

Stres kavramı, stresin fizyolojisi, stres nedenleri, Stresin Duygusal ve Düşünsel Belirtileri, 

Stresin Davranışsal ve Bedensel Belirtileri, Stres nedeni ile oluşabilecek hastalıklar, 

Öğrenciler İçin Stresli Olabilecek Yaşantılar, Stresle baş etme kavramı, Etkili ve etkili 

olmayan baş etme, Etkili baş etme (Kendini tanıma), Etkili baş etme (Zamanı etkili 

kullanma), Etkili baş etme (Sorunların çözümünde eleştirel düşünme ve problem çözme), 

Etkili baş etme (Etkili iletişim becerileri), Etkili baş etme (Zamanı etkili kullanma), Geri 

bildirim, dersin sonlandırılması.  

 

 

1601.030117.4 Bilim Tarihi(T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Bilimin ve bilim tarihinin önemini kavramak. Bilim dalları ve tarih boyunca yapılan bilimsel 

çalışmaların çeşitli yönleriyle incelemek. Bilimin gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olmak. 

 

Bilimin tanımı ve amaçları, Bilimin Özellikleri, Bilimsel Anlayışlar, Eski Uygarlıklarda 

Bilim, Antik Yunanda Bilim, Ortaçağ Avrupasında Bilim, İslam Dünyasında Bilim, Rönesans 

ve Modern Bilim, Aydınlanma Çağında Bilim, Aydınlanma Çağında Bilim,Endüstri Devrimi 

ve Bilim, Çağdaş Bilim, Bilgisayarın gelişim süreci ve toplum üzerindeki etkileri, Genel 

Değerlendirme.  

 

1601.030117.5 İnsan Hakları (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Dersin ana amacı insan hakları konusunda bilgi sahibi olunmasını ve bu konuda duyarlılık ve 

çabaların artmasını sağlamaktır. 

 

Hak ve Özgürlük Kavramları, Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılması, İnsan Hakları Kavramı, 

İnsan Haklarının Kaynakları, İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi, İnsan Haklarının 

Sınıflandırılması, Ulusal/Uluslararası hukukta insan haklarının korunması, İnsan hakları 

belgelerinin değerlendirilmesi, Yaşam Hakkı, Tıbbi Deneyler ve Organ Nakli, Hasta Hakları, 

Çocuk hakları sözleşmesinin incelenmesi, Temel hakların anlaşılması, Günümüz 

problemlerinin insan haklarıyla ele alınması.  

 

1601.030117.6 Kültür Tarihi (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Kültür kavramının farklı disiplinlere göre çeşitli anlamlarının değerlendirilmesi, kültürel 

değerleri oluşturan kurumlar bağlamında, kültürel değişime yol açan etkenleri, örnekler 

aracılığıyla açıklamaktır. 

 

Tarih ve kültür kavramlarının tanımlanması. Kültürün başlıca özellikleri. Kültür Tarihinin 

Gelişim Evreleri, Tarih Öncesi Kültürler, Ortaçağ-Yeniçağ-Yakınçağ Kültürlerinin genel 

özellikleri, Bir kültür öğesi olarak dil. Türkçe’nin tarihsel gelişimi.“Yazının tarihsel gelişimi”. 

Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeler. Osmanlıca”yı ortaya çıkaran tarihi şartlar ve 

Türk Dil devrimi Osmanlıca”yı ortaya çıkaran tarihi şartlar ve Türk Dil devrimi. Yazı ve dil 

ilişkisi bağlamında, sözlü ve yazılı kültür, Kültürel farklılıkların nedenlerin tarihsel olaylarla 

örneklendirilmesi, Bir kültür öğesi olarak sanat. Kentsel yerleşimler ve Türk Tarihi’nde 



şehirciliğin gelişimi. Vakıf kurumunun ekonomik ve kültürel yaşama katkıları. Genel 

değerlendirme ve sonuçlar. 

 

 

 

 

I.YIL 

BAHAR YARIYILI 

 

 

1601.020208 Hemşirelik Esasları (T:4, Lab:2, U:16, AKTS:16) 

 

Sağlığın korunması, devam ettirilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmayı hasta bakımı 

ile ilgili temel kavramları, ilke ve yöntemleri anlamayı, evde ve sağlık kurumlarında bakım 

verebilmek için bakımın temel bilimsel ilkelerini kavramayı ve bu ilkelerden yararlanarak 

vereceği hasta bakımında uygun davranışı kazanmayı, klinik ve laboratuvar ortamında hasta 

bakımına yönelik beceriyi geliştirmeyi amaçlar. 

 

Güvenli hastane ortamı, hasta kabulü ve taburculuk, Hemşirelikte fizik muayene, yatak yapma 

yöntemleri, Enfeksiyon kontrolü, Yaşam bulguları: Ateş, nabız, kan basıncı, solunum,Enteral 

ve parenteral ilaç uygulamaları, Bireysel hijyen ve uygulamaları, Solunum gereksinimi ve 

uygulamaları, Beslenme gereksinimi ve uygulamaları, Boşaltım gereksinimi ve uygulamaları, 

İntestinal boşaltım ile ilgili özel uygulamalar, Bireyin hareket gereksinimi, Uyku ve dinlenme 

gereksinimi, Ağrı ve acının giderilmesi, preoperatif / operatif / postoperatif hasta bakımı, 

Terminal dönemdeki hasta bakımı ve ölüm kavramı.  

 

1601.020210 Mikrobiyoloji- Parazitoloji ( T:2, U:0, AKTS:4) 

 

Mikroorganizmaların yapısı, sınıflandırılması ve genel özellikleri, bakteriler, mantarlar, 

viruslar ve parazitlerin yapısı ve biyolojik özellikleri, temel immunoloji, aşılar ve serumlar, 

temel laboratuar bilgileri ve becerileri konularında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Mikrobiyolojiye giriş, Mikroorganizmaların sınıflandırılması, genel yapı özellikleri, Bakteri 

metabolizması, mikroorganizma konak arası ilişkiler, normal mikrop florası, enfeksiyon 

bulaşma yolları, Sterilizasyon, dezenfeksiyon, Gram pozitif, Gram negatif bakteriler, 

Antijenler-antikorlar, Allerji ve aşırı duyarlılık, Virüslerin genel özellikleri, önemli virüs 

enfeksiyonları, Tanımsal tıbbi mikrobiyoloji (Numuneler, laboratuar deneyleri), Parazitolojiye 

giriş, protozoonlar, nematodlar, sestodlar, trematodlar, Temel immünoloji, aşılar ve serumlar, 

Bağışıklamanın sağlık bakım sistemlerindeki önemi ve rolü. 

 

1601.020212 Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler (T:2, U:0, AKTS:2) 

 

İnsan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olarak hemşireliğin ilişki ve iletişimdeki işlevini, iletişim 

sürecinin temel kavram ve ilkelerini incelemeyi ve bu bilgilerin mesleki ve sosyal yaşamda 

kullanılmasında bilgi, tutum ve beceriyi kazandırmaktır. 

 

Hemşirelikte Kişiler Arası İlişkiler, Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim, İletişimi etkileyen 

değişkenler (Algı, Değerler, Kültür, Duygular), İletişimin Modları (Üslubu), İletişim 

Kuramları, Hemşirelik ve İletişim, Empati ve Hastanın Davranışını Anlamak, Hemşire Hasta 

İletişimini Kolaylaştıran Teknikler, Hemşire Hasta İletişimini Kolaylaştıran Teknikler 



(Devam), İletişimi Engelleyen Yaklaşımlar, Bazı Özel Durumlarda İletişim, Etkili Anababa-

Çocuk Etkileşimi, Atılganlık (Girişkenlik), Danışmanlık Becerileri. 

 

 

 

 

9100.010002 Atatürk İlkeleri Ve Inkılap Tarihi II( T:2, U:0, AKTS:2) 

 

Bu dersin sonunda öğrencilerin Milli Mücadele sonrasında Türk Siyasi hayatında 

gerçekleştirilen siyasi inkılapları (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in İlanı ve Halifeliğin 

kaldırılması) ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda 

gerçekleştiren inkılapları, Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve 

yine Atatürk’ün ilkelerini açıklayıp yorumlayabilmeleri ve bu bağlamda; devletine, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasına ve bu anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine sahip 

çıkan, hür, demokratik ve lâik devlet düzenine saygılı, Cumhuriyet ve Cumhuriyet’in getirdiği 

niteliklere sadık, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, 

evrensel ve çağdaş gelişmelere açık bireyler olarak yetiştirmektedir. 

 

Siyasî alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, 

Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması), Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın 

kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü, Serbest 

Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa 

olayları, 1924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler, Toplumsal hayatın 

düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreci, Eğitim ve 

Kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar (Tevhid-i Tedrisat kanunu, Latin harflerinin kabulü, 

Millet mektepleri, Türk Tarih ve Dil kurumlarının kurulması ve faaliyetleri, Türk tarih tezi, 

güneş-dil teorisi, 1933 Üniversite reformu, Halkevleri), Sağlık alanındaki gelişmeler, İzmir 

İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası, 1929 Dünya Ekonomik 

Buhranı'nın yansıması olarak Türkiye'de devletçi ekonomi politikalarının gündeme gelmesi ve 

I. Beş Yıllık Kalkınma Programı, Tarım ve bayındırlık alanında gelişmeler, Atatürk 

döneminde Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-

Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri), Komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı, Möntrö 

Boğazlar Sözleşmesi, Hatay'ın Anavatana Katılması, Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı, 

kapsamı, Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik) Halkçılık, Devletçilik, 

İnkılâpçılık ve bu ilkelere yönelik tehditler, Atatürk sonrası Türkiye ve Dünyadaki 

Gelişmeler. 

 

9100.010004 Türk Dili II (T:2, U:0, AKTS:2) 

 

Dilin mahiyetini, dil-kültür ilişkisini, Türk dilinin yazım ve noktalama kurallarını, sözcük, 

cümle ve paragraf düzeyinde anlamları uygulayabilme becerilerini kazandırmayı amaçlar. 

 

Sıfatların Türkçe’de kullanılışı, Zarfların Türkçe’de kullanılışı, Zamirlerin Türkçe’de 

kullanılışı, Fiillerin Türkçe’de kullanılışı; fiil çekimi, Edatların Türkçe’de kullanılışı, 

İsimlerin Türkçe’de kullanılışı,Türkçe’de kelime bilgisi, Kelime tahlili ve uygulama, Kelime 

grupları, Cümlenin unsurları, Cümle tahlili ve uygulama, Kompozisyonda anlatım şekilleri ve 

uygulama, Anlatım bozuklukları ve bunların düzeltilmesi. Cümle bozuklukları ve bunların 

düzeltilmesi.  

 

 



 

9100.010006 Yabancı Dil II (T:2, U:0, AKTS:2) 

 

Dersi alan öğrencilere temel İngilizce dil bilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerilerine katkı 

sağlamaktır. 

 

Can, could, be ableto, must, haveto, may, might, shoul, oughtto. Both, either, neither. Usedto, 

be usedto. Eklenti Soruları. Mişli Geçmiş Zaman. Mastar ve İsim Fiil. Koşul Cümleleri. Wish, 

had better, not only ...but also ... The past perfect continuous tense. Edilgen Yapı. Dolaylı 

Anlatım. Ettirgen Yapı. İlgi cümlecikleri.  

 

BÖLÜM 2 SEÇMELİ DERSLER 

 

1601.030214.1 Beden Eğitimi (T:0, U:2, AKTS:2) 

 

Bu dersin amacı öğrencilerin; Spor bilimlerinin tarihsel, felsefi, bilimsel temellerini, spor 

bilimlerindeki gelişmeleri ve bu gelişmeleri etkileyen faktörleri öğrenmelerini sağlamak, spor 

bilimlerinde temel disiplinleri, mesleki hazırlık ve meslek seçimi ve spor bilimleri ile ilgili 

istihdam alanlarını analiz ederek yorumlayabilmesi. 

 

Spor bilimlerinin tarihsel gelişimi. Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar. Sporun bilimsel 

temelleri, Beden eğitimi ve sporun felsefesi. Spor bilimlerinin diğer alanlarla ilişkisi. Beden 

eğitimi ve sporda kurumsallaşma. Meslek seçimi ve spor bilimlerinde meslek alanları, Genel 

tekrar, Spor bilimlerinin psikolojik temelleri, Sporun sosyolojik temelleri. Spor yönetimi. 

Rekreasyon .Sporun sağlık temelleri. Engelliler ve spor.  

 

1601.030214 Resim.2(T:0, U:2, AKTS:2) 

 

Resimde estetik elemanları ve kompozisyonu kavratmak ve uygulamak. Farklı resim 

tekniklerini ve malzemelerini tanıtmak ve uygulatmak. Sanat akımları ve üsluplarını kavratma 

ve bunları analiz edebilmek. 

 

Resim sanatında kullanılan terimler, Tasarımın temel ilkeleri ve elemanları, Resimde kurgu 

oluşturabilmek için gerekli ön araştırmalar, Taslak çizimler ve ayrıntılı çizimlerin farkları, 

Kompozisyon içinde birliği sağlayabilmek için; boşluk-doluluk, simetri-asimetri, benzerlik- 

karşıtlık, form gibi anlatımda dinamik ve statik biçimler, Resim yaparken kullanılan çizer ve 

boyar malzemelerin (füzen, kuru boya)özellikleri, Resim yaparken kullanılan çizer ve boyar 

malzemelerin (pastel boya, lavi vb.)özellikleri, Resim yaparken kullanılan çizer ve boyar 

malzemelerin (pastel boya, lavi vb.)özellikleri, Kurşun kalem, füzen, mürekkep gibi 

tekniklerin farklı malzemeler üzerindeki etkileri. Pastel, guaş boya gibi tekniklerin farklı 

malzemeler üzerindeki etkiler, Kompozisyonda dengeyi sağlamaya yönelik; simetrik- 

asimetrik, büyük- küçük, açık-koyu, boş-dolu, yatay-dikey, eğik-oval, köşeli- yuvarlak gibi 

elemanlar, Nesne-mekân, figür mekân ilişkisine yönelik kompozisyon araştırmaları, genel 

değerlendirme.  

 

 

 

 

1601.030214 Müzik.3 (T:, U:2, AKTS:2) 



Müzik öğrencinin algılama ve beğeni düzeyini açıklama, çok yönlü bir bakışaçısıyla 

değerlendirmeyi, eleştirmeyi ve nitelikli müziği diğerlerinden ayırt edebilmeyi açıklama, 

müzikte hedeflenen davranış değişikliğini açıklamayı amaçlar. 

 

Temel müzik bilgileri:Nota ve ses bilgisi, Temel müzik bilgileri: Portede notaların yerleri ve 

notaların süreleri, Orf çalgıları, Ritm çalışması, Temel müzik bilgileri: 2/4´lük ölçü, dörtlük 

ve sekizlik notalar, çocuk şarkıları, 3/4´lük ölçü, noktalı sekizlik ve dörtlük notalar-çocuk 

şarkıları, Toplu söyleme ve yönetme, İstiklal Marşı Yönetme Çocuk Şarkıları, İstiklal Marşı 

Yönetme Çocuk Şarkıları, Orf Çalgılarıyla ezgi çalışma, Si bemol, çocuk şarkıları, Fa diyez, 

çocuk şarkıları, Çocuk şarkıları yönetme. 

 

1601.030214 Halk Dansları.4 (T:0, U:2, AKTS:2) 

 

Halk dansları ile ilgili temel beceriler edinebilmek, Halk dansları ile ilgili koordinasyonu 

geliştirebilmek, Halk danslarını tanıma ve oynamaya istekli olmak, Halk danslarında işbirliği 

yapmak, lidere uymak ve kurallara uyabilmektir. 

 

 

Türk Halk Oyunları Yörelerini öğrenmek, Halk oyunları ile ilgili temel becerileri tanımak, 

Halk oyunlarını tanımak, Liderliği tanımak ve kurallara uyabilmek, Zeybek oyununun 

basamaklamalarının teorisi ve yöntemi, Mendil oyununun basamaklamalarının teorisi ve 

yöntemi, İki yöre ile ilgili koreografi çalışmaları, Erzincan yöresi ile ilgili koreografi 

çalışmaları, Erzurum yöresi ile ilgili koreografi çalışmaları. Kars yöresi ile ilgili koreografi 

çalışmaları, Üç yörenin birleştirilmesi, Teke oyununun koreografisi ile ilgili çalışmalar,   

Halayların incelenmesi, Doğu Anadolu bölgesi ile ilgili koreografi çalışmaları. 

 

II. YIL 

GÜZ YARIYILI 

 

 

1601.020301 İç Hastalıkları Hemşireliği (T:6, U:16, AKTS: 16) 

 

 

İç hastalıkları hemşireliği ve hasta bakımı konusundaki koruyucu ve tedavi etmeye yönelik 

teorik bilgi ve yöntemleri sağlık hizmetleri anlayışı doğrultusunda, klinik uygulama alanına 

aktarabilmeye, nitelikli hemşirelik bakımı verebilmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırmak 

 

Homeostazis ve Etkileyen Faktörler, Şok ve Hemşirelik Bakımı, Yaşlılık Sorunları ve 

Hemşirelik Bakımı Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Kanser ve Hemşirelik Bakımı, 

Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Kardiyo-Vasküler Sistem Hastalıkları ve 

Hemşirelik Bakımı, Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Kan Hastalıkları ve Hemşirelik 

Bakımı, Böbrek Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Sindirim Sistemi Hastalıkları ve 

Hemşirelik Bakımı, Metabolizma Hastalıkları, Endokrin Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik 

Bakımı, Bağışıklık Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Sinir Sistemi Hastalıkları ve 

Hemşirelik Bakımı, Eklem Bağ Dokusu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. 

 

 

 

 

1601.020303 Patoloji (T:2, U:0, AKTS:3) 



 

Hücre zedelenmesi, büyümesi, hemodinamik bozukluklar, immünolojik ve genetik hastalıklar 

hakkında bilgi verilmesi, akut ve kronik iltihapta oluşan olayların hücre düzeyinde anlatılması 

amaçlanmaktadır.   

 

Patolojiye giriş, Hücre zedelenmesi ve nekroz,  Akut ve kronik iltihap, Hasara karşı hücresel 

cevap ve yara iyileşmesi, Sıvı-elektrolit dengesi, Dolaşım bozuklukları, Vücut sıvılarındaki 

patolojik durumlar, Kan akımının bozulduğu patolojik durumlar, Genetik hastalıklar. 

Neoplazi ,İmmunolojik sistem ve hastalıkları. 

 

1601.020305 Farmakoloji (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

İlaçların mekanizmaları, özel durumlarda kullanılan antibiyotik, analjezik ve antiinflamatuvar 

ilaçların etki mekanizmaları ve kullanım şekilleri konularında bilgilendirmeyi amaçlar. 

 

Farmakoloji ve toksikolojide temel kavramlar, İlaçların kaynakları, İlaçları uygulama 

şekilleri, İlaçların vücutta dağılımı, yakılması ve atılması, İlaçların etki 

mekanizması,İnsektisitler ve insektisitlerle zehirlenmeler, Otonom sinir sistemi 

farmakolojisi,Kardiovasküler sistem farmakolojisi, Santral sinir sistemi 

farmakolojisi,Endokrin sistem farmakolojisi, Solunum sistemi ilaçları, Kemoterapötik ilaçlar, 

Psikiyatride kullanılan bazı ilaçlar, Ağrı tedavisi, Diüretik ilaçlar. 

 

1601.020307 Beslenme İlkeleri (T:2, U:0, AKTS:2) 

 

Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme tanımı, besin ögeleri tanımı ve sınıflaması 

(Karbonhidratlar, Yağlar, Proteinler, Vitaminler, Mineraller, Su), besin grupları ve gruplarda 

yer alan besinlerin özellikleri,   bireylerin enerji ve besin ögesi gereksinimleri, özel 

durumlarda beslenmenin temel ilkeleri. 

 

Beslenme ilkelerine giriş (tanım ve terminoloji), Besin öğeleri, Besin grupları, Besin 

güvenliği ve beslenme hastalıkları (Malnütrisyon, Obezite, Alerji, Zehirlenme), Özel 

gruplarda beslenme-1 (hamile, emzikli, bebek, çocuk, yaşlı), Özel gruplarda beslenme-2 

(engelli, vejetaryen, işçi, sporcu), Sindirim sistemi hastalıklarında beslenme, Üreme ve 

boşaltım sistemi hastalıklarında beslenme, Dolaşım sistemi hastalıklarında beslenme, Sinir 

sistemi hastalıklarında beslenme, Enfeksiyon ve yanık hastalıklarında beslenme, Kanserde 

beslenme, Beslenmede özel konular-1 (su, süt, çay, kahve), Beslenmede özel konular-2 (tuz, 

posa, katkı maddeleri). 

 

 

BÖLÜM 3 SEÇMELİ DERSLER 

 

1601.030309.1 Bağımlılık ve Hemşirelik (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Hemşirelerin rol model olma sorumluluğu kapsamında bağımlılığın zararları ve bağımlılık 

yaratan maddenin bırakılması konusunda bilgilendirmek ve topluma rehber olmalarını 

sağlamak. 

Bağımlılığın Tarihçesi, Beyin ve Bağımlılık Türleri, Bağımlılık Yapan Maddeler ve 

Özellikleri, Madde Bağımlılığı Nedenleri, Madde Kullanım bozuklukları, Maddenin Kötüye 

Kullanımı, Alkol Bağımlılığı ve Tedavisi, Tütün (Sigara) Bağımlılığı ve Tedavisi, 

DavranışşalBağımlılıklar ve Tedavisi, Psikiyatrik Hastalıklar ve Bağımlılık-Tedavisi, Tıbbi 



yaklaşım ve Bağımlılık Tedavisinde Hemşirenin Rolü, Psikososyal Tedavi, Özel 

Popülasyonlar( Çocuk, Ergen, Gebe, Kadın vb.) ve Bağımlılık, Her Türlü Bağımlılığa Karşı 

Alınabilecek Önlemler ve Danışmanlık, Bağımlılık ve mevzuat. 

 

1601.030309.2 Onkoloji Hemşireliği (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Klinik onkoloji hemşireliğinde temel kavramlar, onkoloji hemşiresinin rol ve sorumlulukları, 

kanser risk faktörleri, erken tanı yöntemleri ve kanser hastasının tanılanması, farklı tedavi 

yöntemlerinin kullanımı ve yan etkilerinin yönetiminde etkili hemşirelik girişimleri hakkında 

teorik bilgi ve uygulama becerilerini kazanması amaçlanmaktadır. 

 

Klinik Onkoloji Hemşireliğinde Temel Kavramlar ve Bakım Modelleri, Klinik Onkoloji 

Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları, Kanserogenezis, Kanser Etyolojisi ve Epidemiyolojisi, 

Kanserde Primer ve Sekonder Korunma, Kanserde Tanı Yaklaşımları, Kanser Tedavisinde 

Radyoterapinin ve Kemoterapinin Yeri, Kemoterapinin Hazırlanması ve Uygulanması 

Sırasında Güvenlik,Radyoterapi ve Kemoterapi Alan Hastalarda Tanılama, Hematolojik 

Toksisiteler ve Semptom Yönetimi,Gastro-İntestinalToksisiteler ve Semptom Yönetimi, Cilt 

Toksisiteleri ve Semptom Yönetimi,Organ Toksisiteleri ve Semptom Yönetimi, Kanser 

Hastasında Psikososyal Etkilenme ve Semptom Yönetimi,Kanser Tedavisinde Hedefe 

Yönelik Tedaviler ve Semptom Yönetimi, Özel kanser Türleri. 

 

1601.030309.3Hemşirelik Süreci (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Hemşirelik bakımında bilimsel bir yöntem kullanarak, bireye/aileye ve gruplara kapsamlı 

bakım sağlamayı ve hemşirelik mesleğine profesyonel bir kimlik kazandırmayı amaçlar. 

 

Hemşirelik süreci tanımı ve aşamaları, Veri toplama, Hemşirelik tanısının belirlenmesi, 

Hemşirelik tanısı, Planlama, Uygulama, Değerlendirme, Kayıt ve rapor etme, Örnek kayıt 

formları, Hemşirelik süreci (Vaka Çalışması). 

 

1601.030309.4Yoğun Bakım Hemşireliği (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Yoğun bakım ünitelerinin organizasyonunu, ekibini, kritik durumda acil bakım gereksinimi 

olan yoğun bakım hastalarına, koruyucu ve iyileştirici girişimleri uygulayabilmek için gerekli 

olan bilgi ve uygulama becerilerini kazanmasını amaçlanmaktadır. 

 

Yoğun bakımda temel ilkeler, Yoğun bakım ünitesinin yapısı, Yoğun bakım ünitesine hasta 

kabülü, Yoğun bakım hemşiresinin rol ve sorumlulukları, Yoğun bakım ortamı, iletişimi, 

ekibi, Yoğun bakımda hasta ve aile eğitimi, Yoğun bakımın psikososyal ve etik yönleri, 

Biyomedikal cihazların kullanımı, Yoğun bakım ünitesinde enfeksiyon kontrolü, 

Yoğunbakımünitesindenoninvazifizlemvehemşirelikgirişimleri,Solunum, dolaşım, sindirim, 

kalp, iskelet sistemi ile ilgili uygulamalar, karşılaşılan sorunlar ve hemşirelik bakımı, 

Yoğunbakımünitesindemekanikventilasyon, oksijentedavisivehemşirelikgirişimleri, 

Yoğunbakımünitesindeuykudeğişikliklerivehemşirelikgirişimleri, 

Yoğunbakımhastasınıntransportu. 

 

 

II. YIL 

BAHAR YARIYILI 

 



1601.020402 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (T:6, U:16, AKTS:16) 

 

Cerrahi hastalıklarına ilişkin temel kavram ve ilkeleri açıklamayı, ameliyat öncesi ve sonrası 

dönemde bütüncül bir yaklaşımla bakımı, eğitimi ve rehabilitasyonusağlayabilecek bilgi ve 

davranış yeteneği kazandırmayı amaçlar. 

 

Cerrahinin tanımı, sınıflandırılması, risk faktörleri, cerrahinin hasta üzerindeki genel etkisi, 

Homeostazis, Cerrahi hastasının kliniğe kabulü, preoperatif bakım, asepsi, cerrahi 

enfeksiyonlar, sterilizasyon, Ameliyathane hemşireliği, yara bakımı, Cerrahide ağrı ve 

hemşirelik bakımı, yanık tedavisinde genel ilkeler, Şok ve hemşirelik bakımı,Solunum sistemi 

cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı,Kalp- damar sistemi cerrahi hastalıkları ve 

hemşirelik bakımı,Sindirim sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Üriner sistemin 

cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı Ortopedi hastalıkları ve hemşirelik bakımı,Endokrin 

sistemin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı,Sinir sistemi cerrahi hastalıkları ve 

hemşirelik bakımıKulak-burun-boğaz ve göz cerrahisi hastalıkları ve hemşirelik bakımıPlastik 

cerrahi, meme hastalıkları ve hemşirelik bakımı. 

 

1601.020404 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği ( T:2, U:0, AKTS:2) 

 

Öğrencilerin bulaşıcı hastalıkların genel özellikleri, önemi, belirtileri, bildirimi, izolasyonu, 

bağışıklığı, solunum yolu ile bulaşan hastalıklar, sindirim sistemi ile bulaşan hastalıklar, deri 

ve mukoza yoluyla bulaşan hastalıklar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi 

edinmelerini sağlamaktır. 

 

Bulaşıcı Hastalıkların Genel Özellikleri, Bulaşıcı Hastalıklarda Görülen Genel Belirtiler ve 

Bakım, Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimi ve İzolasyon Yöntemleri, Bağışıklık, Solunum Yolu 

ile Bulaşan Hastalıklar, Sindirim Sistemi ile Bulaşan Hastalıklar, Deri ve Mukoza Yolu ile 

Bulaşan Hastalıklar, Cinsel Yol ile Bulaşan Hastalıklar. 

 

 

 

BÖLÜM 4 SEÇMELİ DERSLER 

 

 

1601.030406.1 Sağlık Sosyolojisi (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Toplumun sosyal yapısını, inanç ve değerler sistemini, kültürel özelliklerini, bireyin sağlık 

davranışını etkileyen sosyal etkenleri tanıyarak, bireyi içinde bulunduğu sosyal çevresiyle bir 

bütün olarak ele almayı öğrenmesini sağlamaktır. 

 

Sosyolojinin Tanımı, Sağlık Sosyolojisine Giriş, Sağlık Bakımında Güç, Sağlık Davranışının 

Sosyal Belirleyicileri, Sosyal Açıdan Sağlık-Hastalık Kavramı, Sosyal Antropoloji, 

Geleneksel ve Modern Tıbbın Toplumsal Kökenleri ve İşlevleri, Hastalık-Kültür-Tedavi, 

Hasta-Hastane İlişkileri, Hasta-Sağlık Personeli İlişkileri, Transkültürel Yaklaşım, Savaş ve 

Göçlerin Toplum Sağlığına Etkileri, Çalışanların Sağlık Sorunları, Sağlık Bakımındaki 

Dengesizlikler, Türkiye’de Sağlık Politikaları. 

1601.030406.2 Hemşirelik Tarihi Ve Deontolojisi (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

 



Geçmişte ve günümüzdeki rol kavramındaki değişimlerle çağdaş hemşirelik yasası 

çerçevesinde görev ve sorumlulukları, güncel tedavi edici girişimlerde, bakım ve tedavide 

tüketici ve hasta haklarını, ulusal ve uluslararası hemşirelik ve sağlık kuruluş ve kurumlarını 

ve bunların topluma, hemşireliğe sağladığı katkıların algılanmasını amaçlar. 

 

Etik, deontoloji bilimin tarihi gelişimi, Hemşirelikte etik, etik problemler, Hemşirelik 

mesleğinde ahlak kavramı ve ilkeler, Hemşirelik felsefesi, Dünyada hemşireliğin gelişimi ve 

durumu, Türkiye'de hemşireliğin gelişimi ve durumu ,Florance Nightingale’in hayatı, Hasta 

hakları, disiplinler arası ekip yaklaşımı,Sağlık bakım sisteminde hemşirenin rol ve 

sorumlulukları, Hemşirelik mesleği ile ilgili yasa ve tüzükler,Hemşirelik mesleği ile ilgili 

yönetmelik, yönerge ve talimatlar,Hemşirelik mesleği sorunları, nedenleri ve çözüm yolları, 

Ulusal ve uluslararası hemşirelik kuruluşları,XX. Yüzyılda hemşireliğe katkıda bulunan 

gelişmeler ve sosyal olaylar. 

 

1601.030406.3Sağlığın Korunması Ve Geliştirilmesi (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Sağlığı geliştirme kavramı ve sağlığı geliştirme stratejileri ile ilgili temel düzeyde bilgi 

sağlamayı amaçlar. 

 

Sağlığı Koruma ve Geliştirme Kavramları,Davranış Değiştirme Süreci: Karar Verme; Karar 

verme sürecinde hemşirenin rolü,Davranış Değiştirme Süreci: Davranışa Başlama, Davranışa 

başlama teknikler,Davranışı Sürdürme: Bireyin davranışını sürdürmesini sağlayan davranış 

teknikleri, Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme,Sağlığı Geliştirme Programları 

Geliştirme: Beslenme ve Kilo Kontrolü, Sağlığı koruma ve geliştirmede beslenmenin 

rolü,Beslenme davranışlarını etkileyen faktörler Olumlu Beslenme Davranışları, Hemşirenin 

rolleri,Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme: Egzersiz Yönetimi, Egzersizde uygulama 

aşaması, Hemşirenin rolleri,Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme: Sigara Bırakma Sigara 

bırakmayı kolaylaştıran davranış teknikleri, Hemşirenin rolleri,Sağlık Davranışı Kazandırma 

Ve Sürdürmede Toplum Kaynakları, Sağlığı Geliştirme Modeller, Sağlığı Geliştirici Tutum 

ve Davranışlar,Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme: Stresle Baş Etme 

Yöntemleri,Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme: Kendini Gerçekleştirme. 

 

1601.030406.4 Diyaliz Hemşireliği (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Diyaliz uygulanan birey ve ailesinin gereksinimlerini belirleyerek, yaşam kalitesini 

yükseltmeye yönelik uygun bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine 

yönelik bilgi ve beceri kazandırmak. 

 

Diyalizin tanımı ve diyaliz çeşitleri, Periton diyalizinin yapılışı ve hastanın hazırlığı, Periton 

diyalizi tipleri, Periton diyalizinde hemşirelik bakımı ve hastaya yaklaşım, Periton diyalizinin 

komplikasyonları, Hemodiyalizin tanımı, Hemodiyaliz işlemi, Hemodiyalizin 

komplikasyonları, Diyalizde ortak problemler, Diyaliz hastalarında hemşirelik tanıları ve 

bakım planı sürecini uygulama, Diyaliz hastalarının değerlendirilmesi, Diyaliz merkezleri 

hakkında yönetmelik, Örnek vaka incelenmesi. 

 

1601.030406.5 Ameliyathane Hemşireliği (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

 

Bu dersin sonunda öğrenciler, Ameliyathanede bulunması ve oluşturulması gereken 

standartların, ameliyathane ekibini ve özellikle scrub ve sirküler hemşirenin görev yetki ve 



sorumluluklarını, günümüzdeki tüm perioperatif uygulamaları, hizmet içi eğitim 

programlarının düzenlemesini öğreneceklerdir 

 

Ameliyathanede hasta, sağlıkçalışanıveçevregüvenliği, 

Ameliyathaneninfizikiyapısıveözellikleri, Ameliyathaneninyönetimi, organizasyonu, 

politikalarıveişleyişi, Ameliyathaneuygulamalarınınetikveyasalyönleri, Ameliyathanede 

kontaminasyonkaynaklarıveenfeksiyonkontrolü, üniversalönlemler, 

sterilizasyonvedezenfeksiyonyöntemleri,Preoperatif, intraoperatifvepostoperatifhemşirelik, 

Özelcerrahigirişimler, Anestezivetürleri, 

Ameliyathanedekullanılanmalzemeler,Hemostaziveelektrocerrahi, Yarakapatılmasıvesüturlar, 

Yaraiyileşmesivepansumanlar, Spesifik hasta 

gruplarınınfizyolojikvesosyokültürelgereksinimleri, Ameliyathanekaynaklı 

meslekihastalıklarvekorunmayolları. 

 

1601.030406.6 Ağrıda Hemşirelik Yaklaşımları (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Ağrı hemşireliği ile ilgili temel kavram ve kuramları, ağrı ve doğası ile ilgili ortaya çıkan 

durumları eleştirme bilgi ve becerisini kazandırmayı amaçlar. 

 

Ağrı ve doğası ile ilgili temel kavram ve kuramlar, Ağrı ve ilgili süreçler ile hemşirelik 

bakımı, Ağrının rolü, algılar, insidans, ağrı yönetimi, Klinik ağrının nedenleri, ağrı türleri, 

Kanser ve ağrı, Akut ve kronik ağrı, Hemşirelik tanıları ve ağrı, Hastalıklar ve ağrı ilişkisi ile 

Post operatif ağrı, Hastalıklar ve ağrı ilişkisi ile Post operatif ağrı, Ağrı deneyimi, Uzamış ağrı 

sendromu, Ağrılı hastalarda hemşirelik yönetimi, Ağrı tedavisinde farmakolojik ve cerrahi 

teknikler, Ağrı kültür ilişkisi, Tamamlayıcı ve girişimsel olmayan ağrı maniplasyonları, Ağrı 

değerlendirme ve ölçüm teknikleri. 

 

III. YIL 

GÜZ YARIYILI 

 

1601.020501 Kadın Doğum Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği (T:6, U:16, AKTS:16) 

 

Kadın sağlığı ve üreme sağlığı kavramlarını inceleyerek, tüm yaşam dönemlerinde kadın ve 

ailesinin üreme sağlığını koruyup geliştirmek, bozulduğu durumlarda bütünsel yaklaşımla 

bakım gereksinimlerini karşılama ve bunun için gerekli bilgi /beceri kazandırmak. 

 

Kadın ve üreme sağlığına genel bakış, Kadın ve erkek üreme organları anatomisi, Üreme 

sisteminin fizyolojisi, Genetik danışmanlık ve prenatal tanı, Gebeliğin oluşumu ve fetusun 

fizyolojisi, Gebelikte annenin fizyolojisi, gebelikte anneyi değerlendirme, Fetal sağlığın 

değerlendirilmesi, Ebeveynliğe hazırlanma ve doğum öncesi bakım, Gebelikte beslenme, 

Gebeliğin psiko-sosyal ve kültürel boyutu, Riskli gebelikler, Normal doğum eylemi, Doğum 

eyleminde izlem ve bakım, Riskli doğum eylemi ve hemşirelik yaklaşımı, Normal yeni 

doğanın fizyolojisi ve bakımı, Normal doğum sonu dönem ve hemşirelik yaklaşımı, Riskli 

doğum sonu dönem ve hemşirelik yaklaşımı, Aile planlaması, İnfertilite ve yardımcı üreme 

teknikleri, Kadın hayatının devreleri, Üreme siklusu anomalileri, Jinekolojik Sorunlar 

(Enfeksiyonlar, Üreme organlarının yapısal ve fonksiyonel bozuklukları), Jinekolojik 

kanserler ve hemşirelik yaklaşımı,  Jinekolojik tanı ve tedavi yöntemleri. 

 

1601.020503 Epidemiyoloji (T:2, U:0, AKTS:2) 

 



Epidemiyolojiye ilişkin temel kavramlar, epidemiyolojik yöntemler ve bu yöntemlerin toplum 

sağlığının ölçülmesinde kullanımını öğretmeyi amaçlar. 

 

Epidemiyolojinin Tanımı ve İlkeleri, Epidemiyolojik Yöntemlerin Kullanım Alanları, 

Tanımlayıcı Epidemiyoloji, Vaka – Kontrol Araştırmaları, Kesitsel Araştırmalar, Kohort 

Araştırmaları, Müdahale Araştırmaları, Metodolojik Araştırmalar, Epidemiyolojide “Neden” 

Kavramı (Asosyasyonlar), Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi, Salgınların Epidemiyolojik 

İncelenmesi, Epidemiyolojik Veri Kaynakları,Sağlık Düzeyini Belirleyen Epidemiyolojik 

Ölçütler (Göstergeler), Hemşirelik Uygulamalarında Epidemiyoloji. 

 

 

BÖLÜM 5 SEÇMELİ DERSLER 

 

 

1601.030505.1 Geriatri Hemşireliği (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Geriatri hemşireliğinin temel kavramları, yaşlılık ve yaşlılığa bağlı ortaya çıkan sorunlar ve 

bu sorunların çözümünde rolünü kavrama, yaşlılara sunulan sağlık bakım hizmetlerinin 

toplumun gereksinimlerine, evrensel ve bilimsel gerçeklere dayalı olarak planlanması, 

sunulması ve geliştirilmesine yönelik sistematik hemşirelik süreci yaklaşımını kullanmayı ve 

bu alanda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. 

 

Geriatri ve Geriatri Hemşireliğinin Tanımı, Yaşlı Bakımında Temel Uygulamalar, Yaşlılık ve 

Beslenme, Yaşlılarda Görülen Biyolojik ve Sosyal Değişimler, Yaşlılarda Yara İyileşmesi, 

Yaşlılarda İlaç Kullanımı, Yaşlılarda İlk Yardım, Yaşlılarda Nörolojik ve Psikiyatrik 

Hastalıklar, Yaşlılıkta Sık Görülen Hastalıklarda Bakım, Yaşlılarda Yürüme Bozuklukları ve 

Rehabilitasyon, Yoğun Bakım Ünitesinde Yaşlı Hasta Bakımı, Yaşlılarda Etik ve Yasal 

Sorunlar, Yaşlılık ve Yaşam Kalitesi, Yaşlılık ve Ölüm. 

 

1601.030505.2Bioistatistik (T:2, U:0, AKTS:4) 

 

Araştırmalarda istatistiksel yöntemleri doğru seçmeyi ve sonuçları doğru yorumlamayı ve bu 

yönde beceri kazanmayı amaçlar. 

 

 

Temel istatistiksel kavramlar, istatistik, biyoistatistik, biyoistatistiğin kullanım alanları, Evren, 

örneklem, istatistik,parametre, veri, değişken, veri tipleri.Tanımlayıcı istatistikler; verilerin 

sınıflandırılması, ortalama ve konum ölçüleri, histogram, çubuk grafik, dal yaprak 

grafiği.Tanımlayıcı istatistikler: yaygınlık ölçüleri, kutu çizgi grafikleri, ortalama ve standart 

sapma grafikleri vb. İlişkilerin tablo ve grafiklerle incelenmesi. Normal dağılım, binom 

dağılımı, poisson dağılımı. Normallik testleri ve Grafikleri. Örneklem dağılışları ve güven 

aralıkları: Ortalamanın ve oranın örneklem dağılışı, güven aralıkları, yorumları. Araştırma ve 

Örnekleme Yöntemleri, Farklı araştırma türleri, Farklı örnekleme yöntemleri ve kullanım 

yerleri. Hipotez testlerine giriş: Hipotez testinin amacı, aşamaları, hataları, p ve alfa değerleri, 

karar verme süreci, parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri. Hipotez Testleri (Tek 

Örneklem testleri),Hipotez Testleri (bağımlı-bağımsız iki örneklem testleri) Ki-kare Testi. 

Mann- whitney u testi,Wilcoxon Testi.  

 

1601.030505.3 Mesleki İngilizce I (T:2, U:0, AKTS:4) 

 



 

Bu derste öğrencinin mesleki terminolojiyi öğrenmesi, dinleme, yazma, okuma ve konuşma 

becerilerini geliştirmesi amaçlanmıştır. 

 

Vücudun Kısımları, Sağlık Problemleri. Hücreler ve DNA, There is/are/Have/has got, Tıpta 

Uzmanlıklar, Kelimeler. Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler. Diabet, İyelik. Sıfatlar ve 

Zarflar. Tıbbi Cihaz ve Aletler. Miktar belirteçleri, edatlar ve dönüşlü zamirler. Hastalar ve 

Sağlık Çalışanları, Geniş Zaman, Sindirim, Geniş Zaman. İnsan Kalbi. Tıbbın Geleceği, 

Gelecek Zaman, Louis Pasteur, Di'li Geçmiş Zaman. Şimdiki Zamanın Hikâyesi.  

 

 

1601.030505.4Sağlık İstatistikleri  (T:2, U:0, AKTS:4) 

 

 

Öğrencilere, araştırmalarda istatistiksel yöntemleri doğru seçmeleri sonuçları doğru 

kullanmayı ve bu yönde beceri kazanmalarını sağlamayı amaçlar. 

 

 

Değişkenler ve özellikleri, Tanımlayıcı istatistik, Analitik istatistik, Olasılık, Olasılık 

Dağılımları, Türetilmiş Olasılık Dağılımları, Örneğin İncelenmesi, Olasılık, Olasılık 

Dağılımları, Türetilmiş Olasılık Dağılımları, Örneğin İncelenmesi, Araştırmanın Planlanması, 

Toplumun tanınması, Tek grup ortalaması, İki ortalamanın karşılaştırılması, İkiden fazla 

ortalamanın karşılaştırılması, İkiden fazla ortalamanın karşılaştırılması, Oranların 

karşılaştırılması, Bağıntı analizi, Regresyon analizi, Çok değişkenli istatistik analiz 

yöntemleri. 

 

 

1601.030505.5 Enfeksiyon Kontrolü  (T:2, U:0, AKTS:4) 

 

 

Bu ders nazokomial enfeksiyonlara ilişkin temel ilkeler ve uygulamaları incelemeyi ve 

uygulamayı amaçlar. 

 

Enfeksiyon, hastane enfeksiyonu tanımı ve tarihçesi, Enfeksiyonu önleme, Asepsi, antisepsi, 

sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları, İzolasyon, tıbbi atıkların yok edilmesi, Hastane 

enfeksiyonu kontrolünde hemşirelerin rolü, Hastane enfeksiyonlarının başlıca klinik formları, 

Yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları ve VİP, Kateter enfeksiyonları ve buna bağlı 

bakteriyemiler, Üriner kateterler ve ilişkili enfeksiyonlar, Cerrahi yara enfeksiyonları, 

Bağışıklığı baskılanmış hastalarda enfeksiyon, Çocukluk çağında hastane enfeksiyonlarına 

genel bakış, Hastane enfeksiyonlarında korunma ve kontrol antibiyotik kullanımının temel 

prensipleri, Kan yolu ile bulaşan hastalıklarda kontrol.  

 

 

1601.030505.6Kültürlerarası Hemşirelik  (T:2, U:0, AKTS:4) 

 

 

Öğrencinin kültür, sağlık, hastalık ve sağlık davranışları arasındaki ilişkiyi kavraması, 

kültürlerarası bakım modellerini anlaması ve kültürlerarası bakım becerilerini geliştirerek 

hemşirelik bakım uygulamalarında kullanmasıdır. 

 



Sağlık/ Hastalık Kavramı, Sağlık ve Hastalığı Etkileyen Faktörler, Kültür Kavramı, Kültürün 

Özellikleri, Kültürlerarası Hemşirelik, Tarihçesi ve Kavramlar, Kültürlerarası Hemşirelik 

Bakımının Amacı ve Önemi, Kültürlerarası Hemşirelik Bakımına Karşıt Görüşler, 

Kültürlerarası Hemşirelik Bakımında Engeller, Kültürlerarası Hemşirelik Eğitiminde 

Stratejiler, Hemşirelik Bakımında Model ve Rehberler, Hemşirelik Bakımında Kültürel 

Özellikleri Tanılama Rehberi, Din, Kültür ve Hemşirelik, Sağlık Bakımı Verenler Arasında 

Kültürel Çeşitlilik, Olgu Tartışması, Grup Çalışması. 

 

 

 

 

 

III. YIL 

BAHAR YARILI 

 

1601.020602 Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği (T:6, U:16, AKTS: 16) 

 

Öğrencinin daha önce aldığı temel bilgi ve ilkeleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliğine ilişkin temel kavram, kuram ve ilkeler ile bütünleştirerek, toplumun sağlık 

gereksinimleri doğrultusunda çocuk yaş gruplarına göre irdeleyebilen, sağlık bakımının her 

aşamasında sağlıklı/hasta çocuğun ve ailesinin bakım gereksinimlerini profesyonel hemşirelik 

rollerini kullanarak bütüncül bir yaklaşımla karşılayabilecek düzeyde bilgi ve beceri 

kazandırmaktır. 

 

 

Uygulamalar (Ölçümler, Solunum Fonksiyonlarının Devam Etmesi ile İlgili İşlemler, İlaç 

Uygulamaları ve Gastrikİntübasyon, Materyal Toplama ve Özel Uygulamalar ), Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine Giriş. Çocukların Sağlık Durumunu Tanımlama, 

Çocukluk Dönemlerinde Büyüme ve Gelişme. Büyüme ve Gelişme Bozuklukları ve 

Hemşirelik Bakımı, Normal Yenidoğan ve Riskli Yenidoğanda  Hemşirelik 

Bakımı,Yenidoğan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Kas İskelet Sistemi Sorunu Olan çocuk 

ve Hemşirelik Bakımı.Çocuklarda Deri ile ilgili Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı, Aşılama 

Programları ve Çocukluk Dönemi Enfeksiyon Hastalıkları.Çocukluk Çağlarında Beslenme, 

Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı, Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Sıvı 

Elektrolit Dengesi, İshal ve Hemşirelik Bakımı. Konjenital Kalp Hastalıkları ve Hemşirelik 

bakımı, Nörolojik Sorunu olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı, Sindirim Sistemi Hastalıkları ve 

Hemşirelik Bakımı,Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Endokrin sistem ve 

Metabolizma Bozukluğu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı, Hematolojik Sorunu Olan Çocuk 

ve Hemşirelik Bakımı. Onkolojik Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda 

Ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımları. Çocuklarda sık karşılaşılan sorunlar, çocuk istismarı ve 

ihmali, Hemşirelik Bakımı. Kazalar, Zehirlenmeler, Yanıklar ve Hemşirelik Bakımı. 

1601.020604 Acil Hemşireliği Ve İlk Yardım ( T: 2, U:0, AKTS: 3) 

 

Acil durumlarda ve doğal afetlerde yaralanan birey ya da grupların yaşamını kurtarmak, kaza 

sonucu oluşabilecek sakatlıkları önlemek amacıyla, ilkyardım ve acil bakım ile ilgili bilgi ve 

becerileri kazanmayı sağlamaktır. 

 

İlk yardımın Önemi, Tarihçesi, Temel Kavramlar, Hasta/Yaralının Değerlendirilmesi, İlk 

yardımda İletişim, Kardiyopulmoner Resusitasyon, Hava Yolu Tıkanmaları ve Suda 

Boğulmalar, Kanamalar ve Şok, Sargılar, Kafa Travmaları ve Omurga Yaralanmaları, 



Yumuşak Doku Yaralanmaları, Akut Karın ve Genital Bölge Yaralanmaları, Ani Bilinç 

Kayıpları, Zehirlenmeler, Sıcak ve Soğuğa Maruz Kalma, Yanıklar, Madde Bağımlılığı, 

Kırıklar, Çıkıklar, Burkulma ve Kas Krampları, Sivil Savunma, Triaj, Yaralının Kaza 

Ortamından Çıkarılması ve Taşınması. 

 

1601.020606 Araştırma Yöntemleri (T: 2, U:0, AKTS: 3) 

 

Bu dersin amacı öğrencilere, araştırma etik ve esasları ile bilimsel araştırma kavram ve 

ilkeleri doğrultusunda hemşirelik eğitimi, yönetimi ve uygulama alanlarında araştırma 

yapabilme, sonuçları yorumlayabilme ve meslektaşlarıyla paylaşabilmeyi sağlayacak bilgi, 

beceri ve tutumlar kazandırarak araştırmacı rolünü geliştirmektir. 

 

Bilimsel araştırma kavramı, hemşirelikte bilimsel araştırma, Hemşirelik araştırmalarında etik, 

Araştırma süreci, Veri toplama yöntem teknik ve araçları, Araştırmada örnekleme, Araştırma 

tasarımı, Araştırma tasarım türleri, Deneysel olmayan tasarımlar, Deneysel tasarımlar, 

Niteliksel araştırma tasarımları, Veri çözümlemesinde istatistiksel yöntemler, Araştırma 

raporu hazırlama, Hemşirelik araştırmalarının değerlendirilmesi ve kullanımı, Araştırmalarda 

hata, Araştırma önerileri.  

 

 

BÖLÜM 6 SEÇMELİ DERSLER 

 

1601.030608.1 Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı ( T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Dersi alan öğrenciye cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda bilgi kazandırmak. 

 

Üreme sağlığı, Cinsellik, Cinsel sağlık nedir? Cinsel eylem fizyolojisi, Cinsel yanıtı etkileyen   

faktörler (psikolojik, organik, sosyal vb.) Cinsel işlev bozuklukları, Cinsel kimliğin tanımı ( 

toplumsal cinsiyet), Cinsel kimliğin gelişimi (çocuk ve adölesan), Cinsel kimlik gelişimini 

etkileyen faktörler  (genetik, aile, toplum vb)Cinsel kimlik bozuklukları, Üreme sağlığı 

hizmetlerinde hemşirenin rolü,  Bilgilendirme, Eğitim,İletişim, Danışmanlık,  Ana sağlığı 

hizmetleri ve güvenli annelik, Yaşam dönemlerine göre cinsel sağlık ve sorunları, 

Adölesandönem ,Cinsel olgunluk dönemi,Menopoz ve andropoz dönemi, Yaşlılık 

dönemi,Fizyolojik değişim zamanlarında cinsel sağlık ve   sorunları 

•Menstruasyondönemi•Gebelikdönemi, Postpartum dönem, Güvenli cinsel yaşam (Cinsel 

Yolla Bulaşan   Hastalıklar ve korunma),Aile planlaması ve cinsel sağlık, Üreme hakları ve 

uluslar arası gelişmeler. 

 

 

1601.030608.2 Mesleki İngilizce II ( T:2, U:0, AKTS:4) 

 

Bu derste öğrencinin mesleki terminolojiyi öğrenmesi, dinleme, yazma, okuma ve konuşma 

becerilerini geliştirmesi amaçlanmıştır. 

 

 

Hemophilia, Yakın Geçmiş, Mişli Geçmiş. Soru kelimeleri, Sağlıklı Besinler, Emir Cümleleri. 

Rubellaand Syphilis, Geniş Zaman Kip Belirteçleri. Sigara İçme, Karşılaştırmalar. Kemik 

İliği Bağışçıları, Koşul Cümleleri. Bir Dilek Tut Vakfı, İstek Cümleleri. Antanatal Klinikler, 

Edilgen Yapı.Döllenme. Dişler, İlgi Cümlecikleri. Gebelik, Cümle Bağlaçları. Dolaylı 

Anlatım. Makale yazma. 



 

 

1601.030608.3 Uygulamalı Araştırma Yöntemleri ( T:2, U:0, AKTS:4) 

 

Araştırma projesini tasarlama ve araştırma sorusuna uygun metodu seçebilme becerisi 

kazandırmayı, hemşirelikte yapılmış araştırma konularını inceleme, araştırma yöntemlerini 

kritik etme, yorumlama ve bir araştırma projesi hazırlama faaliyetlerine rehberlik etmeyi 

amaçlar. 

 

Hemşirelik disiplini bilim ve araştırma, Hemşirelik araştırmalarında etik, Araştırma süreci, 

Araştırma tasarım türleri, Niceliksel araştırma tasarımları, Niceliksel araştırma tasarımları, 

Niteliksel araştırma tasarımları, Araştırmada örnekleme, Veri toplama yöntem teknik ve 

araçları, Veri toplama araçlarının niteliği, Veri çözümlemesinde istatistiksel yöntemler, 

Araştırma raporu hazırlama, Araştırmaların hemşirelik hizmetlerinde kullanımı, Hemşirelik 

araştırmalarının değerlendirilmesi. 

 

 

 

1601.030608.4 Sağlık Bakımı ve Etik ( T:2, U:0, AKTS:4) 

 

Sağlık bakımının ve hemşirelikte etiğin önemini ve tarihsel gelişimini, etik ile ilgili temel 

kavram, kuram ve ilkeleri, profesyonel meslek bilincini geliştirmeyi amaçlar. 

 

Sağlık bakımı ve hemşirelikte etiğin önemi ve tarihsel gelişimi, İnsan hakları, hasta hakları, 

Etik, ahlak, deontoloji kavramları ,Mesleki etik kodlar,Etik İlkeler, Etik Yaklaşımlar, Etik 

sorun özellikleri, Bilimin gelişimi (araştırma ve yayın etiği), Özel etik konular, Hemşirelikle 

ilgili yasa ve yönetmelikler, Profesyonel hemşirelik, hemşirelikle ilgili ulusal ve uluslararası 

kuruluşlar, Etik literatür sunumları, Etik vaka analiz sunumları. 

 

 

 

 

 

IV. YIL 

GÜZ YARIYILI 

 

1601.020701 Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği(T: 6 U:16, AKTS: 16) 

 

Kanıta dayalı bilgiye ulaşarak ve profesyonel hemşirelik uygulama standartlarını rehber 

alarak psikiyatri hemşireliğinin ilke, kavram, işlev ve sürecini öğrenerek kazandığı bilgi, 

beceri ve tutumların ruh sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede, ruhsal bozukluklarda 

bakım ve rehabilitasyonda etkin bir biçimde kullanımını amaçlar. 

 

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğine Giriş, Psikiyatride Tanım ve Kavramlar, Dünyada ve 

Ülkemizde Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Ruh Sağlığı Hemşiresinin Rolü, Ruh Sağlığı ve 

Psikiyatri Hemşireliğinde Teropatik İletişim İlke ve Teknikleri, Gelişim Dönemleri, Bu 

Dönemlere Özgü Ortaya Çıkan Ruhsal Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımları, Benliğin 

Savunma Düzenekleri, Psikiyatride Hemşirelik Süreci, Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerde 

Genel Belirtiler,Anksiyete, Somatoform ve Disosiyatif Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı, 

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı, Duygudurum ve Yeme 



Bozuklukları,Yapay Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı, Deliryum, Demans, Amnestik ve 

Diğer Kognitif Bozukluklar, Geropsikiyatri Hemşireliği, Psikosomatik Bozukluklar ve 

Hemşirelik Yaklaşımı, Kişilik Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Madde Kullanım 

Bozuklukları, Cinsel İşlev ve Kimlik Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşım, Ruh Sağlığı ve 

Psikiyatri Alanında Uygulanan Tedavi Yöntemleri, İlaç Uygulamaları ve Hemşirenin 

Sorumlulukları, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Alanında Uygulanan Tedavi Yöntemleri, İlaç 

Uygulamaları ve Hemşirenin Sorumlulukları, Konsültasyon Liyezon Hemşireliği, Psikiyatride 

Acil Durumlar ve Acil Psikiyatri Hemşireliği, Psikiyatride Yasal Yönler, Hasta Hakları ve 

Etik. 

 

 1601.020703 Hemşirelikte Yönetim (T:4 U:4, AKTS:5) 

 

Bu ders, öğrencilere yönetim ilke, kavram, kuram ve araçları ile bunların hemşirelik 

hizmetlerinde kullanım yollarına; hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, 

yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin 

bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı amaçlar. 

 

Yönetim ile ilgili temel kavramlar (Yönetim, yönetici, yönetim biçimleri, etkinlik, verimlilik)  

Hemşirelik hizmetleri yönetimi, hemşirelik hizmetleri yönetimi düzeyleri, Yönetici 

hemşirelerin rol ve işlevleri Etkin hemşirelik hizmetleri yönetimi standartları, Yönetim 

Teorileri Organizasyon Organizasyon yapıları,Hemşirelik hizmetleri yönetim süreci Ulusal 

Sağlık Sistemi ve sağlık politikaları Hemşireliği ilgilendiren yasal düzenlemeler Hemşirelik 

Kanunu, Hemşirelik Yönetmeliği Dernekler, birlikler, sendikalar, Sağlık kurumlarında destek 

hizmetlerin yönetimi Hemşirenin kaynak kullanımı ve bütçe hazırlamadaki 

sorumlulukları,Hemşirelik hizmetleri yönetiminde iletişim, çatışma yönetimi Ekip oluşturma, 

Sorun çözme ve karar verme, Değişimin yönetimi, Bir bakım ünitesinin yönetimi İnsangücü 

planlama Çalışma çizelgeleri Hemşirelik bakımı sunum sistemleri, Hemşirelikte liderlik güç, 

otorite, etkileme, İnsan kaynakları yönetimi İş analizi İş tanımları, Performans değerlendirme 

ve Motivasyon, Hastanelerde acil durumlarla baş etme ve güvenlik önlemleri Hasta ve çalışan 

güvenliği, Hizmet içi eğitimin yönetimi Sağlık eğitiminin yönetimi Hemşirelik hizmetleri 

yönetimi ile ilgili temel değerler ve etik kurallar. 

 

 

 

BÖLÜM 7 SEÇMELİ DERSLER 

 

1601.030705.1 Evde Bakım Hemşireliği (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Hasta/sağlıklı birey ve ailesinin yaşadıkları ortamda gereksinim duydukları hemşirelik bakım 

hizmetlerini tanımlama, uygulama ve değerlendirme kazandırmayı amaçlar. 

 

Evde bakımın tanımı ve tarihsel gelişimi,Dünya’da ve Türkiye’de evde bakımın mevcut 

Durumu,Evde bakımın tercih edilme nedenleri ve hedef Grubu,Evde bakım hizmeti veren 

kurum ve kuruluşlar ( resmi, gönüllü, birleşik, hastaneye dayalı ve özel kuruluşlar), Evde 

bakım hizmetlerinin yasal yönü, Evde bakım organizasyonu, Evde bakım hizmetlerinde etik, 

Evde bakım ekibi, evde bakım hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları, Evde bakım 

hizmetlerinde kayıt sistemi, Evde bakım süreci, Taburculuğun planlanması,Evde bakım 

organizasyonunun planlanması ve hizmetin başlatılması,Vaka yönetimi, hizmetin 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, Evde bakım hizmetlerinin standartları, Vaka çalışması. 

 



 

1601.030705.2İş Sağlığı Hemşireliği (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Sağlıklı iş yeri ortamı için gerekli koşullar, işçi sağlığı ve güvenliğini tehdit eden kaza, 

hastalık ve riskler ile bunlara karşı alınacak koruyucu tedbirler hakkında bilgi vermeyi 

amaçlar. 

 

İşçi sağlığı ve iş yeri güvenliği ile ilgili temel kavramların tanımı, İşçi sağlığı ve iş 

güvenliğinin önemi, maliyeti, İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hizmet sunan ulusal ve 

uluslararası örgüt ve kuruluşlar ile bunların görevleri, İş yeri hekimliği-hemşireliği ile görev, 

yetki ve sorumlukları, İş kazaları, nedenleri ve önleyici tedbirler, Meslek hastalıkları, tedavi 

ve bakımı, İşçi sağlığı ve güvenliğinde eğitimin önemi, Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği 

önlemlerinin uygulanamama nedenleri,Türkiye’de iş güvenliği ve sağlığı konusunda hukuksal 

düzenleme ve yaptırımlar, Ülkemiz ve dünyadaki işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sayısal 

değerler ve karşılaştırmalar, Hastane çalışanlarına yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği, İş 

kazalarında ilk yardım, İşçi sağlığı-iş güvenliği ve beslenme ilişkisi, Dersin değerlendirilmesi. 

 

 

1601.030705.3 Duygusal Zeka Gelişimi (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Bu dersin amacı duygusal zekaya ilişkin kazanılan bilgi ve becerileri kişisel gelişim için 

kullanma ve çalışılan her ortamda bireylere duygu yönetiminde yardım etmedir. 

 

Giriş,Zeka, Çoklu zeka, IQ-EQ, Duyguyu yöneten mekanizmalar (Fiziksel-Bilişsel), Duygusal 

zekanın gelişimi ve ailenin etkisi, Duyguları Tanıma, Kişisel Beceriler, Kendini Tanıma, 

Kendine Güven, Kendine Saygı, Kendini Gerçekleştirme, Otonomi, Kişilerarası Beceriler 

(Empati, Kişilerarası İlişkiler, Sosyal Sorumluluk, Sorumlu Karar Verme), Stresle Başa 

Çıkma (Dürtü Kontrolü, Stres Yönetimi, Kaygı Yatıştırma, Psikolojik Sağlamlık),Stresle Başa 

Çıkma ( Duygu Zamanlaması, Yönetimi, Eğitimi, Çatışma Yönetimi, İyi Kavga Etme), 

Uyumluluk (Problem Çözme, Gerçekçilik, Esneklik), Genel Ruh Durumu (Mutluluk, 

İyimserlik, Hoşgörü) Duygusal Zeka ve Duygusal emek İlişkisi, Duygusal Okur-Yazarlık, 

Duygusal zeka becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar (Hasta örnekleri üzerinden). 

 

 

1601.030705.4Diyabet Hemşireliği Ve Bakım (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Diyabet tanısı almış ve alma riski taşıyan kişileri tespit edebilme, koruyucu, tedavi edici, 

rehabilitasyon hizmetleri verebilme ve diyabeti olan birey ve ailenin yaşam kalitesini arttırıcı 

bakım, eğitim, bilgi, beceri ve tutumları kazanmayı amaçlamaktadır. 

 

Diyabetin tanımı, sınıflandırılması, risk faktörleri ve epidemiyolojisi,Diyabette semptomlar ve 

tanı yöntemleri,Diyabet tedavisi: Oralantidiyabetik ilaçlar, İnsülin tedavisi ve 

uygulamaları,Diyabet Yönetiminde tıbbi beslenme tedavisi ve hemşirelik yaklaşımları, 

Diyabet Mellitus ve egzersiz, Diyabette bireysel izlem ve öz bakım, Diyabetin acil metabolik 

komplikasyonları ve hemşirelik bakımı,Diyabetin kronik komplikasyonlarında hemşirelik 

bakımı, Diyabetik ayakta hemşirenin rolü, Diyabetli hastanın hemşirelik yönetimi, Diyabetli 

hastanın hemşirelik süreci, Diyabetli hasta ve yakınlarının eğitimi, Diyabetin maliyeti ve ekip 

yaklaşımı,Diyabette koruma stratejileri / ulusal ve uluslararası programlar. 

 

 



1601.030705.5Hemşirelikte Liderlik (T:2, U:0, AKTS:3) 

 

Liderlik ile ilgili temel kavram ve teorileri inceleyerek, hemşire lider adaylarının hemşirelik 

hizmetleri yönetiminde etkin liderlik yapabilmelerine katkı sağlamayı amaçlar 

 

Liderlik ile ilgili temel kavramlar, Etkin iletişim, Liderlik ve teorileri, Hemşirelik sorunlarının 

analizi, Değişimin Yönetimi, Eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, Hemşirelikte 

etkinliğe doğru eylem, Örgüt geliştirme ve duyarlılık eğitimi, Motivasyon ve kalite geliştirme, 

Kendini tanıma, Ekip oluşturma, Çatışma yönetimi, Zaman yönetimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV YIL 

BAHAR YARIYILI 

 

1601.020802 Halk Sağlığı Hemşireliği (T: 6, U:16, AKTS: 16) 

 

Halk sağlığı hemşirelik biliminin temel bilgi, kavram ve ilkelerini, toplumun sağlık 

gereksinimleri, ülkenin sağlık bakım sistemi, sağlığın ve hastalığın her aşamasında 

profesyonel hemşirelik rollerini üstlenerek, birey, aile ve toplumun sağlığını geliştirmeyi, 

sürdürmeyi ve hastalıklardan korumayı amaçlar. 

 

Halk Sağlığı ve Halk Sağlığı Hemşireliğinin Tarihçesi, Halk Sağlığı Uygulamalarında 

Hemşirelik Bakım Süreci (Omaha Sistemi),Temel Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetlerinin 

Örgütlenmesi,Aile Sağlığı Hemşireliği Toplumu Tanıma, Sağlığın Korunması ve 

Geliştirilmesi,Sağlık Eğitimi Rehberlik ve Danışmanlık Olağandışı Durumlarda 

Hemşirelik.Toplumda Kronik Hastalıkların Yönetimi Erken Tanı ve Taramalar, Evde Bakım 

Anne, Bebek, Çocuk Sağlığı ve 15-49 Yaş Kadın Sağlığı Ev Ziyaretleri,Erişkin ve Yaşlı 

Sağlığı Kültürlerarası Hemşirelik, Okul Sağlığı Hemşireliği, Çevre Sağlığı, İş Sağlığı 

Hemşireliği, Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği. 

 

1601.020804 Hemşirelikte Öğretim (T:2, U:0, AKTS: 5) 

 

Sağlıklı ya da hasta bireylerin gereksinimlerine yönelik olarak sağlığı geliştirme, 

hastalıklardan korunma, tedavi ve rehabilitasyona yönelik sağlık eğitimi programlarını 

planlama, yürütme ve değerlendirmede yer almasını ve hemşireliğe özel eğitim, bilgi ve 

beceri kazandırarak hizmet içi eğitim, öğrenci eğitimi gibi mesleki eğitim programlarının 

hazırlanmasında yol gösterici olmayı amaçlar.     

 

Öğretim ve öğrenim kavramları, kuramlar ve ilkelerine genel bakış, öğretimin öğeleri: 

Öğretmen, öğrenci, öğretim ortamı, Hemşirelikte öğretim-öğrenim süresi, hemşirelikte 

yararlanılan öğretim yöntemleri, Hemşirelik ve hemşireliğin tanımı, hemşirelik eğitiminin 

felsefesi, hemşirenin eğitimle ilgili işlemleri, Hemşirelikte insan gücü yetiştirilmesi ve 

politikası, ülkemizde hemşirelik eğitimiyle ilgili sorunlar, Hemşirelik eğitiminde teknoloji: 



Eğitim araç ve gereçlerinin tanıtılması, kullanılması ve geliştirilmesi, Hemşirelik eğitiminde 

ölçme ve değerlendirme, öğrenci, öğretmen, öğretim materyallerinin ve öğretim 

programlarının değerlendirilmesi, Klinik öğretim ve etik ilkeler, Sağlık eğitimi, Hizmet içi 

eğitim, Oryantasyon eğitimi, Yetişkin eğitimi, yetişkin eğitimin özellikleri, Sunum hazırlama, 

etkili sunum, konuşma yapma, Sunum hazırlama, etkili sunum, konuşma yapma (Örnek 

çalışma). 

 

 

 

BÖLÜM 8 SEÇMELİ DERSLER 

 

1601.030806.1 Kendini Tanıma Ve İletişim Becerileri (T:2,U:0, AKTS:3) 

 

Bu ders, öğrencilerin kendilerini tanımalarını ve ifade etmelerini, etkili iletişim kurmada bilgi, 

beceri ve davranış geliştirmelerini amaçlar. 

 

Dersin takdimi, Kendini tanıma, Kendini İfade Etme, Etkili İletişim Teknikleri, Etkili İletişimi 

Engelleyen Yaklaşımlar, İletişimde Davranış Biçimleri, Etkili dinleme, Empatik Yaklaşım, 

Grup İletişimi, Ekip İletişimi, Problem çözme, Stres ve Stresle Başa Çıkma, Öfke ve öfke ile 

başa çıkma, Çatışma Yönetimi. 

 

 

1601.030806.2Sağlık Mevzuatı Ve Hemşirelik (T:2,U:0, AKTS:3) 

 

Sağlık Mevzuatı ve Hemşirelik dersinin amacı; ulusal ve uluslar arası düzeyde sağlık 

politikalarını, sağlık ve hemşirelikle ilgili yasal düzenlemelerin incelenmesidir 

 

Sağlık Mevzuatı  tanımı ve amaçları, Sağlık Mevzuatının Belirleyicisi: Mevzuat Toplumsal 

Yapı İlişkisi-I, Sağlık Mevzuatının Belirleyicisi: Mevzuat Toplumsal Yapı İlişkisi-II, Sağlık 

Mevzuatını Etkileyen Faktörler, Türkiye’de 1980 sonrası Mevcut Sağlık Mevzuatının Genel 

Özellikleri-I,Türkiye’de 1980 sonrası Mevcut Sağlık Mevzuatının Genel Özellikleri-II,4857 

Sayılı İş Kanunu Ebe, Hemşire ve Sosyal Hizmet Çalışanlarına Etkileri, Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ebe, 

Hemşire ve Sosyal Hizmet Çalışanlarına Etkileri,5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 

Kanunu’nun Ebe, Hemşire ve Sosyal Hizmet Çalışanlarına Etkileri, Eleman Temininde 

Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun Ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ebe, Hemşire ve Sosyal 

Hizmet Çalışanlarına Etkileri, Aile Hekimliğiyle ilgili Mevcut Mevzuat Ebe, Hemşire ve 

Sosyal Hizmet Çalışanlarına Etkileri, Evde Sağlık Hizmetleriyle ilgili Mevcut Mevzuat Ebe, 

Hemşire ve Sosyal Hizmet Çalışanlarına Etkileri, Çalışan Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili 

Mevcut Mevzuat-I Çalışan Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili Mevcut Mevzuat-II Ebe, Hemşire ve 

Sosyal Hizmet Çalışanlarına Etkileri,Sendikal Örgütlenmeyle ilgili Mevzuat Mevzuat-I 4688 

Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Sendikal Örgütlenmeyle ilgili Mevzuat 

Mevzuat-II Ebe, Hemşire ve Sosyal Hizmet Çalışanlarına Etkileri Yakın Gelecekte Ebe, 

Hemşire ve Sosyal Hizmet Çalışanlarını Etkileyecek Mevzuatlar. 

 

1601.030806.3 Kanıta Dayalı Uygulamalar Ve Hemşirelik (T:2,U:0, AKTS:3) 

 



Öğrencilerin, kanıta dayalı uygulamalar ve hemşirelik bilgilerine ulaşmasını sağlama, verileri 

analiz etme, araştırma ve uygulamalarda kanıta dayalı veritabanı ve yayınları kullanabilme 

becerisi kazandırmaktır. 

 

Kanıta Dayalı Uygulamaların tanımı ve amaçları, Kanıta dayalı uygulamalar ve hemşireliğin 

tarihçesi, Kanıta dayalı uygulama ve kanıta dayalı hemşirelik, Kanıt, kanıt düzeyleri ve kanıta 

dayalı merkezler, Hemşirelikle ilgili kanıt kaynakları ve merkezlerini inceleme, Randomize 

kontrollü çalışma, meta analiz ve sistematik derleme, Yanıtlanabilir soru oluşturma, kanıta 

dayalı kaynaklardan kanıt bulma ve değerlendirme, Kanıta dayalı uygulamalarla ilgili rapor 

sunma, Kanıta dayalı uygulamalarla ilgili rapor sunma, Hemşirelikle ilgili kanıta dayalı 

kılavuzlar, Hemşirelikle ilgili kanıta dayalı kılavuzların sunulması, Kanıta dayalı hemşirelikte 

engeller, Kanıta dayalı hemşirelik stratejileri, Kanıta dayalı hemşirelik için soru oluşturma, 

uygulama stratejisi geliştirme. 

 

1601.030806.4 Okul Sağlığı Hemşireliği (T:2,U:0, AKTS:3) 

 

Bu dersin amacı okul sağlığı hemşiresinin görev ve rollerini öğretmek ve öğrencilere okul 

sağlığı hizmetine ve sağlıklı okul çevresine bakış açısı yeteneği ve bilgisi kazandırmaktır. 

 

Okul Sağlığı Hizmetleri, Büyüme ve Gelişme: Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi, Göz 

Sağlığı, İşitme, Konuşma, Ağız ve Diş Sağlığı, Büyüme ve Gelişme: Taramalar, Taşıyıcıların 

Araştırılması, Sağlığı Koruma ve Geliştirme: Sağlıklı beslenme önerileri, Fizik aktivite, 

Sağlık Eğitimi ve Hijyen, Sağlığı Koruma ve Geliştirme: Aşılama, Sağlığı Koruma ve 

Geliştirme: Sigara, alkol ve madde kullanımı, Şiddet, Acil durumlara yaklaşım: Temel ve ileri 

yaşam desteği, Travma, Anaflaksi ,Konvülsiyonlar, Zehirlenmeler, Baş ağrısı, Göğüs ağrısı 

,Karın ağrısı, Kusma,Enfeksiyöz hastalıklar: Akut gastroenteritler ,Pnömoniler, Viral 

hepatitler, İdrar yolu enfeksiyonu, Döküntülü hastalıklar, Enfeksiyöz hastalıklar: Kabakulak, 

Sindirim sistemi, parazit enfeksiyonları ,Üst solunum yolu enfeksiyonları, Beslenme ile 

ilişkili hastalıklar, Cilt hastalıkları, Üreme sağlığı, Okul çağı sporcu sağlığı ve spor 

yaralanmaları. 

 

 

 

 

 

1601.030806.5 Aile Sağlığı Hemşireliği (T:2,U:0, AKTS:3) 

 

 

Bu dersin amacı öğrencileri aile sağlığı bakımında çeşitli hastalıkları önleme konusunda temel 

bilginin farkında olmalarının sağlanmasıdır. 

 

Aile sağlığı hemşireliği, Aile sağlığı hemşireliği süreci, Ailede değerler, Ailede güçler yapısı, 

Ailedeki roller, Yeni kurulan ailenin bakımı,Maternal dönemdeki ailenin bakımı, 0-6 yaş 

arasında çocuğu olan ailenin bakımı, Adölesan ve okul çağı çocuğu olan ailenin bakımı, 

Yaşlısı olan ailenin bakımı, Engelli bireyi olan ailenin bakımı, Kronik hastalıklı ailenin 

bakımı, Yoksul ve düşük gelirli aileler, Ailede cinsel sağlık ve üreme sağlığı.  


