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9905005 Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I 2 2

Modernleşme ve Avrupa Fransız Devrimi ve Avrupa’ya ve Osmanlı’ya etkileri. Osmanlı Devletinde Batılılaşma çabalarının ilk dönemleri, Tanzimat
ve Islahat Fermanları I.-II.Meşrutiyet Dönemi ve Düşünce Akımları Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Balkan Savaşları I.Dünya Savaşı,
nedenleri, sonuçları ve Osmanlı’nın savaşa girişi Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali
Atatürk’ün Samsuna gönderilmesi, Amasya Genelgesi Ulusal Mücadelenin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongresi Ulusal mücadelenin silahlı
aşaması, İnönü, Sakarya savaşları ve Büyük Taarruz Sevr Antlaşması Mudanya Mütarekesi ve Türk Siyasal Yaşamı Lozan Barış Antlaşması 

9903311 İngilizce I 4 4

Bu derste çoğul isimler, "olmak" fiili, geniş zaman, sahiplik yapıları, şimdiki zaman, bitmiş şimdiki zaman, gelecek zaman, sayılan ve sayılamayan
isimler, sıfatlarda karşılaştırma - üstünlük, en üstünlük dereceleri, mevcudiyet gösteren yapılar, nicelik sıfatları, zaman gösteren edatlar, zaman
yönünden sıra gösteren cümle yapıları, nesne yerine geçen zamirler, bağlaçlar, sıra sayıları, geniş zaman kipleri, okuma parçaları, diyaloglar,
hikayeler, okuma ve dinleme metinleri incelenecektir.

2003104 Sağlık ve
Hemşirelik I 12 19

Hemşireliğin tanımı, hemşireliğin tarihsel gelişimi, hemşirelikte yer alan temel kavram ve kuramlar, hemşirelik imajı; hemşirelikte sistematik
yaklaşım, sağlık ve sağlık ile ilgili temel kavramlar, sağlığın algılanmasını ve yönetimini etkileyen faktörler, bireyin sağlığını algılama ve
yönetiminin değerlendirilmesi, beslenme, boşaltım, bilme-algılama, fonksiyonlarını ilgilendiren sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, biyokimyası,
histolojisi ve hemşirelik değerlendirmesi (öykü, fizik muayene, laboratuar sonuçlarını değerlendirebilme).

9907003
Temel Bilgi
Teknolojileri
Kullanımı

2 3 Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Kelime İşlemci Programı, Elektronik Hesaplama Programı, Sunu
Hazırlama Programı, Veritabanları, Bilgi ve İletişim.

9901005 Türk Dili I 2 2 Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi,
Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses özellikleri, yazım ve noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi 

9905006 Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II 2 2

Cumhuriyetin ilanı Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Yasası. Devrime karşı tepkiler, Şeyh Said Ayaklanması, İzmir suikastı. Çok partili
yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Atatürk devrimleri: Eğitim alanında yapılan devrimler.
Hukuk alanında yapılan devrimler ve Türkiye’de uygulanan anayasalar Ekonomi alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve sonuçları.
Ara sınav Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat vs. Atatürk ilkeleri, Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri II.Dünya Savaşı sürecinde
Türkiye’deki İç ve Dış Politikası Çok partili hayata geçiş nedenleri ve sonuçları 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler 1960’dan günümüze
kadar iç ve dış politika ve bu olayların günümüze yansımaları 

9903312 İngilizce II 4 4 Şimdiki zaman, geniş zaman, "olmak" fiili, bitmiş şimdiki zaman, geçmiş zaman, geniş zaman kipleri, gelecek zaman, bağlaçlar, sıra sayı sıfatları,
zaman edatları, nicelik sıfatları, yol tarifleri, rica cümleleri, günler, saatler, sıfatlarda karşılaştırma - üstünlük, en üstünlük dereceleri.

2003105 Sağlık ve
Hemşirelik II 12 18

Erişkin bireyin fonksiyonlarından olan aktivite ve dinlenme, rahatlık ve konfor, stres ile baş etme, cinsellik ve üreme, benlik kavramı, rol ve ilişkiler,
değerler ve inançlara ilişkin temel kavramlar, bu fonksiyonların gerçekleştirilmesinde rol oynayan sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, histolojisi,
biyokimyası, bu fonksiyonların hemşirelik değerlendirmesi.

9907004 Temel Bilgisayar
Bilimleri 3 4 Bu ders, algoritma ve akış diyagramları, program yapısı ve veri tipleri, giriş -çıkış komutları, karşılaştırma komutları, döngü komutları, fonksiyon

kullanımı, dizi ve matris işlemleri, dosya işlemleri konularını kapsar.

9901006 Türk Dili II 2 2
Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları,
Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak
örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma 



1103001
Bakım
Hizmetlerinin
Yönetimi I

2 2 Yönetim Bilimine Giriş, Türkiye Sağlık Politikaları, Türkiye Sağlık Örgütlenmesi, Hemşirelikte Meslekleşme Kriterleri ve Türkiye’de Hemşirelik,
Sağlık Mevzuatı Ve Hukuku, Sağlık Kuruluşlarında Mali, İdari Ve Teknik Hizmetler.

9620001 Bilgiye Ulaşım 2 5

Dersin tanıtımı ve amaçları, bilimin tanımı ve amaçları, bilimsel bir makalenin özellikleri, kütüphanelerden bilgiye ulaşma, Internet’in tanımı,
tarihçesi, Internet ve Hemşirelik Internet ile bilgi paylaşımı, Internet ile ilgili temel terimler, Internet Explorer kullanımı, Internet araçların kullanımı
(E-Posta, E-Dergi - E-Kitap, E-Kütüphane, E-Sohbet, E-Gurup, Arama Motorları, Web Sitesi türleri, Internet servis formatları), Ellektronik dosya
formatları Dosyaların kaydedilmesi ve yedeklenmesi, E-kaynakların güvenirliliği, Internet’te literatür tarama, Bilimsel veri tabanları kullanımı,
ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) kullanımı, Diğer bilimsel veri tabanları, E-kaynak gösterimi, Proje çalışması ve sunumu.

2003138 Etkili Konuşma 2 5
Diksiyon nedir, ses ve dilin sesleri, düzeltilebilir ses kusurları: zayıf ses, titrek ses, ince ses, kısık ses, solunum aygıtı, ses aygıtı, Türkçe’nin sesleri,
Türkiye Türkçe’sinin ses özellikleri, solunum ve önemi, solunum türleri, solunum alıştırmaları, boğumlama, ünlülerin ve ünsüzlerin çıkarılışı, vurgu,
tonlama, konuşma noktalaması, diksiyonda üslup, beden dili, uygulama çalışmaları

2003109
Hemşirelikte
Sistematik
Yaklaşım

2 5
Bu derste; Hemşirelikte sistematik yaklaşımın tanımlanması, önemi, Sistematik yaklaşımın amaçları, Sistematik yaklaşımın basamaklarının
tanımlanması, Değerlendirme yöntemleri, Hemşirelik tanısının yazılması, Hemşirelik tanısına uygun hasta sonuçlarının geliştirilmesi, Hemşirelik
girişimlerinin tanımlanması, Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi gibi konular yer alır.

2003152 İletişim Becerileri 2 5 Bu ders, iletişimin kavramı ve kapsamı, kendini tanımanın boyutları, empati kavramı, iletişim becerileri, iletişimin unsurları, iletişimi etkileyen
faktörler, kurumsal iletişim, çatışma kavramı, grup kavramı vb. konuları içerir.

2003108
Sağlık Durumunda
Bozulma ve Bakım
I

16 18

Hastalık ve hastalıkla ilgili temel kavramlar, hastalıkların gruplandırılması; Tanı yöntemleri ve hemşirenin rolü; genel tedavi yöntemleri; ameliyat
olmanın birey ve aile üzerindeki etkileri; Temel ilaç grupları ve ilaç uygulamaları; Toplumun güvenliğini tehdit eden durumlar; hastanede yatan
bireyin güvenliğini tehdit eden durumlar ve hemşirelik yaklaşımları; hastanede hemşirenin güvenliğini tehdit eden durumlar ve alınması gereken
önlemler; Beslenmesinde değişim yaşayan birey ve hemşirelik yaklaşımları; Boşaltım fonksiyonunda değişim yaşayan birey ve hemşirelik
yaklaşımları; Algılamada değişim yaşayan birey ve hemşirelik yaklaşımları; Rol ve ilişkilerinde değişim yaşayan birey ve hemşirelik yaklaşımları;
hastalık ve hastaneye yatmanın cinsellik üzerindeki etkileri ve hemşirelik yaklaşımları. 

2003145 Sağlık Eğitimi 2 5
Giriş 1-Sağlık Eğitimi ile İlgili Temel Kavramlar 2-Sağlık Eğitimi Amaç, İlke ve Modelleri 3-Öğrenme Teorileri ve Hemşirelik Uygulamaları
4-Sağlık Eğitiminde Tanılama 5-Sağlık Eğitimi Süreci Amaç ve Hedef Davranışlar İçerik/Kapsam Eğitim Yöntemleri Materyal Geliştirme Eğitim
Ortamı Ölçme ve Değerlendirme 6-Gelişim Dönemi Özellikleri ve Öğretme Stratejileri

1103002
Bakım
Hizmerlerinin
Yönetimi II

2 2

Bakım Kavramı, Hemşirelikte Bakım Sunum Yöntemleri, Hemşirelik Bakımında Kalite, Hastane Organizasyonu ve Fonksiyonları, Bir Bakım
Ünitesinin Organizasyonu (Yoğun Bakım), Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, Hemşirelikte Yönetimin Türkiye’deki Gelişimi, Hemşirelikte Yönetim
Süreci ve Fonksiyonları, Yönetici Hemşirenin Tanımı, Nitelikleri ve Fonksiyonları, Hemşirelikte Görev Tanımları, Hemşirelikte Performans
Değerlendirme, Hemşirelikte İletişim Hemşirelikte Değişim Yönetimi, Hemşirelikte Çatışma Yönetimi, Hemşirelikte Liderlik Hemşirelikte
Motivasyon ve İş Doyumu, Hemşirelikte Bilgi Yönetimi Ve Kayıt Sistemleri, Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemleri.

2003140 Bulaşıcı Hastalıklar 2 5

Bulaşıcı hastalıklara giriş, enfeksiyon etkeninin genel özellikleri, enfeksiyon oluşum süreci, enfeksiyondan korunmada bağışıklama, bildirimi
zorunlu hastalıklarve bildirimde yapılacak işlemler, hastane enfeksiyonları ve enfeksiyon kontrolü, korunmada hemşirenin rolü, solunum yolu ile
bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı, sindirim yolu ile bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve hemşirelik
bakımı, deri ve mukoza ile bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı, kan ve kan ürünleri ile bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı, güncel bulaşıcı
hastalıklar ve hemşirelik bakımı. (sars, kuş gribi, deli dana hastalığı/ kırım kongo kanamalı ateşi, domuz gribi gibi).

2003139 Hemşirelik Tanıları 2 5
Bu derste fonksiyonel sağlık örüntüleri doğrultusunda tanılama formu hazırlama, bakım gereksinimlerini belirleme, gereksinimlerin doğruluğunu
teyid etme, ilgili sağlık örüntüsünde verilere karşılık gelen tanıları belirleme, tanının doğrulanması, tanımlayıcı özelliklerin belirlenmesi, risk
faktörlerinin belirlenmesi, amaç ve hedef oluşturma, uygun girişimleri belirleme, uygulama, değerlendirme ve vaka çalışmaları yer alır.

2003110
Sağlık Durumunda
Bozulma ve Bakım
II

16 18
Ülkemizde ve dünya’da erişkin bireyin sağlığını bozan durumlar; bireyin güvenliğini tehdit eden tıbbi ve cerrahi durumlar; Bireyin algılamasını
bozan tıbbi ve cerrahi durumlar; bireyin beslenmesini bozan tıbbi ve cerrahi durumlar; bireyin hareketini bozan tıbbi ve cerrahi durumlar; Terminal
dönem ve hemşirelik bakımı.

2003111 Sağlık Sosyolojisi 2 5

Sosyolojiye ve Sağlık Sosyolojisine Giriş, Tanım, Amaç ve önemi, Kullanım alanları, Sosyoloji ve sağlık sosyolojisi hemşirelikte neden önemlidir?,
Sosyolojiye ve sağlık sosyolojisinde temel kavramlar-I, Topluluk-toplum-sosyal- sosyal statü-eşitsizlik- toplumsal etken- toplumsal yapı holizm,
Sosyolojiye ve sağlık sosyolojisinde temel kavramlar-II, Sağlık-hastalık- kültür-değer - inanç- norm-davranış-gelenek- görenek-tutum-sosyal rol
Toplumsal yapı, sosyoloji ve sağlık-I, Toplumsal Tarih İçinde Sağlığın Durumu: Sağlıktaki uygulamalar, davranışlar, inançlar, Toplumsal yapı,
sosyoloji ve sağlık-II, Toplumsal Tarih İçinde Sağlığın Durumu: Sağlıktaki uygulamalar, davranışlar, inançlar, Toplumsal yapı, sosyoloji ve hastalık,
Sağlık sisteminde sosyal tabalaşma, sosyal statü ve sınıf, Sınıf, sağlık ve hastalık ilişkisi, Toplumsal İlişkiler Belirleyicileri ve Sağlık Çalışanları
Üzerine Etkileri ve Sağlık Çalışanlarının İlişkileri-I, Toplumsal İlişkiler Belirleyicileri ve Sağlık Çalışanları Üzerine Etkileri ve Sağlık Çalışanlarının



İlişkileri-II, Sağlık emek-gücü ve sınıf, Sağlık çalışanlarında yabancılaşma.

2003142 Tıbbi Terminoloji 2 5 Tıbbi terminolojinin tanımı, tıbbi terminolojinin oluşumunda komponentlerin anlam ve kuralları, önekler, sonekler, kökler, vücut yapısı ve
sistemlerle ilgili terimler, önek ve soneklerle kelime türetme, birleşik kelimelerin çözümlenmesi, telaffuz.

2003114 Geriatri
Hemşireliği 2 5 Yaşlanmanın tanımı ve anlamı, ülkemizde ve Dünya'da yaşlıya yönelik yürütülen hizmetler, yaşlılıkta fonksiyonel sağlık örüntülerine göre meydana

gelen değişimler, fonksiyonlara göre yaşanan sorunlar, hemşirelik tanıları, hemşirelik girişimleri, hemşirelik girişimlerinin değerlendirilmesi.

2003113 Hemşirelikte
Araştırma I 3 4

Giriş: Dersin amaç ve hedefleri ile ilgili tartışma, Bilimsel bilgi neden gereklidir? Ya da neden önemlidir?, Toplumsal yapı ve bilim ilişkisi,
Türkiye’de bilim politikaları, Bilimsel olan ve olmayan bilgilerin özellikleri, Bilim insanı kimdir?, Temel kavramlar, Bilim, Bilimsel Yöntem,
Bilimsel Düşünce, Teknik, Araştırma, Bilgi edinme süreci ve araştırmanın önemi, Hemşirelik ve araştırma, Hemşirelikte araştırmanın nemi ve yeri,
Dünya'da ve Türkiye’de hemşirelik araştırmalarında mevcut durum ve eğilimler, Okuyucu sorumluluğu ve hemşirelikte okuyucu olmanın önemi,
Bilimsel bilgi kaynaklarına ulaşım, Sağlık ve hemşirelikte yaygın kullanılan bilimsel veri kaynakları ve ulaşım, Bilimsel makale türleri ve özellikleri,
Bilimsel araştırma süreci, Bilimsel araştırmanın özellikleri, Bilimsel makalede genel yazım kuralları, Bilimsel bilgi üretme süreci, Bilimsel
makalenin konusunun seçilmesi ve sürecinin planlanması, Bilimsel bilgi üretme süreci, Bilimsel makalenin konusunun sınırlandırılması ve araştırma
başlığının belirlenmesi, Bilimsel bilgi üretme süreci, Bilimsel makalenin problem tanımının yapılması ve yazılması, Bilimsel bilgi üretme süreci,
Bilimsel makalenin amacının belirlenmesi, Değişkenlerin belirlenmesi ve araştırma sorularının ve hipotezlerinin kurulması, Bilimsel bilgi üretme
süreci, Genel bilgiler bölümünün belirlenmesi ve yazılması, Bilimsel bilgi üretme süreci, Epidemiyolojinin amacı, özelikleri ve bilimsel bilgide
önemi, Hemşirelikte epidemiyolojinin önemi ve kullanımı, Epidemiyolojik ölçütlerin önemi.

2003147 Okul Sağlığı
Hemşireliği 2 5

Okul sağlığı hizmetleri ve okul sağlığı hemşireliğinin tarihçesi, Dünyada ve Türkiye’de okul sağlığı hizmetlerinin yeri ve önemi, okul sağlığı
hemşiresinin rol ve sorumlulukları, okul çağı çocuklarında sık görülen sağlık sorunları, okul çağı çocuklarının genel özellikleri, okul çağı çocuğu
olumlu sağlık davranışları ve okul sağlığı hemşiresinin sorumlulukları, okul çağı çocuğunda sağlığın değerlendirilmesi ( gözlem, izlem, tarama ve
takip formları vb), okul çocuklarında riskli davranışlar (sigara, alkol kullanımı ve uyuşturucu madde kullanımı,beslenme bozuklukları, yetersiz
fiziksel aktivite), okulda koruyucu ruh sağlığı çalışmaları şiddet, akran zorbalığı, güvenli okul ve güvenli okul özellikleri, okul sağlık birimi odası ve
özellikleri, örnek okul sağlığı çalışmaları, okulda sağlığın geliştirilmesi programlarından örnekler, okul sağlığı hemşiresi (Konuk) deneyimlerinin
paylaşılması

2003153 Psikoloji 2 5
Psikolojinin tanımı; Psikolojinin alt dalları; Psikolojinin çalışma sahaları; Psikolojinin tarihsel gelişimi; Psikolojide kullanılan yöntemler;
Davranışların nörobiyolojik temelleri; Duyumlar, algı ve dikkat, rüyalar, hafıza, motivasyon, dürtü, güdü ve heyecanlar; Düşünme ve problem
çözme; Gelişimsel özellikler; Zeka; Kişilik; Sosyal davranışlar; Gruplar arası ilişkiler.

2003115 Yara Bakımı 2 5
Bu derste; Derinin normal yapı ve fonksiyonu, Deri bütünlüğünü bozan durumlar, Yara iyileşmesinin fizyolojisi ve etkileyen faktörler, Yaranın
değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi, Deri bütünlüğünün korunması için önlemler, Yara bakımında temel ilkeler, Yara bakımında hemşirenin rolü
gibi konular yer alır.

2003112

Yaşam Boyu
Sağlık ve
Hemşirelik
Yaklaşımları

15 16

Fertilizasyon ve gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde meydana gelen fizyolojik ve psikososyal değişimler, anne ve bebek sağlığını etkileyen
durumlar, bu dönemlere ilişkin hemşirelik değerlendirmesi ve hemşirelik tanıları, gebenin ve annenin sağlığını yükseltici hemşirelik girişimleri, yeni
doğanın özellikleri, hemşirelik değerlendirmesi, hemşirelik tanıları ve yeni doğanın sağlığını koruyucu ve geliştirici hemşirelik girişimleri, çocuk ve
gençlerde meydana gelen fizyolojik ve psikososyal değişimler, çocuk ve gençlerin sağlığını etkileyen durumlar, çocuk ve gençlerin hemşirelik
değerlendirmesi, çocuk ve gençlerin sağlığını koruyucu ve geliştirici hemşirelik girişimleri, erişkin ve yaşlıda meydana gelen fizyolojik ve
psikososyal değişimler, yaşlı sağlığını etkileyen durumlar, erişkin ve yaşlının hemşirelik değerlendirmesi ve hemşirelik tanıları, erişkin ve yaşlının
sağlığını koruyucu ve geliştirici hemşirelik girişimleri. 

2003107 Zaman Yönetimi 2 5

Değişim aşamaları, (tasarı öncesi aşama, tasarı aşaması, hazırlık aşaması, hareket aşaması, kararlılık aşaması, bitirme aşaması), Zaman yönetimi
nedir ve neden gereklidir?, Zaman yönetimi karşısındaki engeller, (mükemmeliyetçilik, erteleme, kendine aşırı güven, kendine güvensizlik ve yüksek
kaygı, hayır diyememe, hafife alma, zaman yönetimi konusunda önyargılar), Zaman yönetimi teknikleri, (amaç belirleme, acil olmayan ve önemsiz
işler, acil ama önemsiz işler, acil olmayan ama önemli işler, acil ve önemli işler, uzun vadeli takvim belirleme, haftalık plan yapmak, günlük plan
yapmak, planlamada uyulması gereken esaslar, esneklik ve gerçekçilik, ödüllendirici olmak, sürekli değerlendirme).

2003119 Afetlerde
Hemşirelik Bakımı 2 5

Afet ve olağanüstü durumlara genel bakış Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, Afet yönetiminde ulusal ve uluslararası
organizasyonlar(AKUT,Sivil Savunma) Afet yönetiminde ulusal medikal kurtarma ekibinin rolü(UMKE) Afetlerde iletişim,haberleşme ve
uluslararası işaretler Afetlerde çevre sağlığı hizmetleri Bulaşıcı hastalıklar,kemirgen ve vektörlerle mücadele Hasta taşıma teknikleri ve triaj
Afetlerde kayıt tutma ve önemi Afetlerde hemşirenin rol ve sorumlulukları Afetlerde Yataklı tedavi kurumlarındaki Hemşirelik uygulamalarındaki
Genel İlkeler Afetlerde ilkyardım uygulamaları 



2003117 Hemşirelikte
Araştırma II 3 4

Giriş: Dersin amaç ve hedefleri ile ilgili tartışma, HEM 313 Hemşirelikte Araştırma-I dersinin Genel tekrarı, Araştırma tekniklerinin sınıflandırılması
ve özellikleri, Gözlemsel ve deneysel araştırmaların özelikleri, Vaka raporu ve vaka serileri, Tanımlayıcı araştırma, Kesitsel araştırmalar, Analitik
araştırmalar, Nedensel ilişki, Vaka-kontrol araştırmaları, Prospektif ve retrospektif kohort araştırması, Müdahale tipi araştırmalar, Metodolojik
araştırmalar, Evren örnek seçimi, Temel kavramlar (evren, örnek, örneklem vb), Olasılıklı örnekleme teknikleri, Olasılıksız örnekleme teknikleri,
Veri toplama aracının geliştirilmesi, Veri türleri, Ölçüm araçları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, Ön uygulama ve uygulama, Sınıf İçi
uygulama, Veri girişi için hazırlık, Biyoistatistiğe Giriş, Biyoistatistik tanımı ve özellikleri, Biyoistatistiğin hemşirelik için önemi, Biyoistatistiğin
hemşirelikte kullanımı.

2003146 Hemşirelikte Etik 2 5

Etik kavramı ve etikle ilişkili diğer (ahlak, hukuk) kavramlar Hemşirelik uygulamalarında etiğin önemi Hemşirelik etik ilkeleri Hemşirelik etik
kodları (ICN, ANA ve Türk Hemşireler Derneği) Hemşirelik değerleri Etik sorun ve tipleri (ahlaki hazırlıksızlık, ahlaki körlük, etik ikilem) Etik
karar verme süreçleri Yerli ve yabancı film örneklerinden yola çıkarak hemşirelik etiğini ve “iyi hemşire”yi tartışma Etik Vaka Analizi –Eğitim
olgularıyla Etik Vaka Analizi- Medyaya yansıyan hemşirelik etik ihlallerine ilişkin örneklerle

2003154 Kanser Hemşireliği 2 5
Kanser epidemiyolojisi, malignleşme patofizyolojisi(kanser hücresinin karakteristiği, invazyon ve metastaz, etyoloji, immun sistemin rolü),
kanserden korunma, kanserin tanılanması, kanserin yönetimi(cerrahi, radyoterapi,kemoterapi, kamik iliği transplantasyonu, hipertermi, fotodinamik
tedavi, gen tedavisi), kanserli hastanın hemşirelik süreci, kanser rehabilitasyonu, palyatif bakım, onkolojik aciller.

2003118 Özürlü Çocuk ve
Hemşirelik 2 5 Bu ders özürlülükle ilgili genel tanım ve kavramlar ve nedenleri, Türkiye ve dünyadaki özürlülerin durumu, ve özürlü çocuk ve ailelerinin

yaşadıkları sorunlar kapsamında hemşirenin rollerini içerir.

2003116
Sağlık Durumunda
Bozulma ve Bakım
III

15 16

Dünyada ve ülkemizde kadının statüsü, İnfertilite, İncinebilir grupta haklar Gebelikte sık karşılaşılan sorunlar, Riskli gebelikler, Müdahaleli
Doğumlar, Doğum Sonu Riskli Durumlar, Yüksek Riskli Yenidoğan, Yüksek riskli Yenidoğan ve Hastalıkları, Sık Karşılaşılan Kadın Sağlığı
Sorunları, Jinekolojik hastalıklar ,kanserler ve hemşirelik bakımı, Çocuk ve Sağlık, Çocuk sağlığı hemş. Temel Kavramlar, Çocukta Büyüme ve
Gelişme ile İlgili Sorunlar, Çocuk ve Adölesanda Görülen Psikiyatrik hastalıklar, Toplum Ruh Sağlığı, Ülkemizde Ruhsal ve Psikiyatrik Sorunlar,
Psikiyatrik ilaçlarda Hemşirenin Rolü.

9620003 Sağlık Politikaları 2 5

Sağlık politikaları nedir? Hemşirelik ve ebelik için neden önemlidir?, Sağlık politikalarında yöntem, Sağlık politikaları ile ilgili genel kavramlar,
Dünya' da ve Türkiye’de 1800-1945 yılları arasında toplumsal yapı ve gündelik hayat, Dünya' da ve Türkiye’de 1800-1945 yılları arasında toplumsal
yapı, sağlık, sosyal güvenlik, hemşirelik ve ebelik hizmetlerini nasıl etkiliyor?, 1945-1970 yılları arasında dünyada toplumsal yapı ve gündelik hayat,
1945-1970 yılları arasında ülkemizde toplumsal yapı ve gündelik hayat, 1945-1970 yılları arasında dünyada toplumsal yapı toplum sağlığını ve
sosyal güvenlik sistemini nasıl etkiliyor?, 1945-1970 yılları arasında ülkemizde toplumsal yapı toplum sağlığını ve sosyal güvenlik sistemini nasıl
etkiliyor?, 1945-1970 yılları arasında ülkemizde ve Dünyada toplumsal yapı, sağlık politikaları, hemşireliği ve ebeliği nasıl etkiliyor? 1970’den
günümüze Dünyada ve ülkemizde toplumsal yapı ve gündelik hayat, 1970’den günümüze Dünya'da toplumsal yapı toplum sağlığını ve sosyal
güvenlik sistemini nasıl etkiliyor?, 1970’den günümüze ülkemizdeki toplumsal yapı toplum sağlığını ve sosyal güvenlik sistemini nasıl etkiliyor?,
1970’den günümüze Türkiye’de toplumsal yapının sağlık hizmetlerine, hemşireliğe ve ebeliğe etkileri nelerdir?, 1970’den günümüze Türkiye’de
toplumsal yapı ve mevcut sağlık politikaları sağlık hizmetlerini, hemşireliği ve ebeliği nasıl etkiliyor?.

2003123 Diyabet
Hemşireliği 2 5 Bu derste; Diabetin epidemiyolojisi, Diyabetin patofizyolojisi, Diyabette tanı yöntemleri ve hemşirenin sorumlulukları, Diyabette tedavi yöntemleri

ve hemşirenin sorumlulukları, Türkiye ve Dünya'da diyabetli bireye sunulan hizmetler, Diyabetli bireylerde hemşirelik bakımı gibi konular yer alır.

2003156 Hemşireliğe Özel
Fizyopatoloji 2 2

Hücre zedelenmesi; Kanser; Hemostaz ve pıhtılaşma hastalıkları; Anemi; İmmun cevap; AİDS ve inflamasyon; Vasküler sistem hastalıkları;
Hipertansiyon; Kalp hastalıkları (aritmi, miyokard iskemisi, miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği ve Şok); Solunum sistemi hastalıkları; Üriner
sistem hastalıkları; Gastrointestinal sistem hastalıkları; Karaciğer ve pankreas hastalıkları; Endokrin Hastalıklar; Dermatolojik Hastalıklar; Sinir
sistemi hastalıkları 

2003157 Hemşirelikte
Profesyonelleşme 2 5

Temel kavramların anlamı (Profesyonelleşme, meslek, meslekleşme, amatör, profesyonel, disiplin, otonomi) Profesyoneleşme kritrerleri, özellikleri
ve hemşirelikte profesonelleşmenin önemi Hemşirelikte profesyonel değerleri oluşturma ve ortadan kaldırma Hemşirelikte profesonelleşmeyi
etkileyen faktörler Bilimsel yöntemi ve düşünceyi kullanamama Sağlık ve hemşirelik politikaları, Uluslararası ve ulusal mevzuat, mesleki kurum ve
kuruluşlar, Bilimsel bilgi üretimi ve bilimsel veri kaynakları, hemşirelik bakımı, Hemşirelikte fonksiyonel esneklik ve profesyonelleşme;
Hemşirelikte profesyonelleşme için hemşirelik öğrencileri, hemşireler ve öğretim elemanlarının sorumlulukları Çalışma alanlarına göre hemşirelerin
görev, yetki ve sorumlulukları Yoğun bakım hemşiresi, Acil servis hemşiresi , İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1) Diyabet Eğitim Hemşiresi 2)
Onkoloji Hemşiresi r 3) Diyaliz Hemşiresi 4) Rehabilitasyon Hemşiresi 5) Endoskopi Hemşiresi CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ 1) Ameliyathane
Hemşiresi. 2) Stoma ve Yara Bakım RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1) Psikiyatri Klinik Hemşiresi 2) Çocuk ve Adölesan
Psikiyatrisi 3) Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi 4) Alkol ve Madde Bağımlılığı Merkezi Hemşiresi. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ 1) Pediatri hemşiresi2) Yenidoğan Hemşiresi. KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, HALK SAĞLIĞI
HEMŞİRELİĞİ 1) Evde Bakım Hemşiresi 2) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Hemşiresi 3) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresi
4) İş Sağlığı Hemşiresi 5) Okul Sağlığı Hemşiresi 6) Ceza ve Tutukevi Hemşiresi 



2003148 Hemşirelikte Vaka
Çalışmaları 2 5

Bakımın doğası, bakımın fizyopatolojik temelleri, bakımın psikolojik temelleri, bakımın sosyal temelleri, sinir sistemine ilişkin patolojik değişim
yaşayan bireyin bakımı (vaka çalışması), kardiyovasküler sisteme ilişkin patolojik değişim yaşayan bireyin bakımı (vaka çalışması), solunum
sistemine ilişkin patolojik değişim yaşayan bireyin bakımı (vaka çalışması), sindirim sistemine ilişkin patolojik değişim yaşayan bireyin bakımı (vaka
çalışması), renal sisteme ilişkin patolojik değişim yaşayan bireyin bakımı (vaka çalışması), kas iskelet sistemine ilişkin patolojik değişim yaşayan
bireyin bakımı (vaka çalışması), immün sisteme ilişkin patolojik değişim yaşayan bireyin bakımı (vaka çalışması), kan ve lenf sistemine ilişkin
patolojik değişim yaşayan bireyin bakımı (vaka çalışması)

2003155
Klinik ve Saha
Uygulaması I
(intörnlük)

16 18 Öğrenciler psikiyatri, dahiliye, cerrahi, halk sağlığı, kadın doğum ve çocuk gibi farklı uygulama alanlarında haftada 28 saat olmak üzere 16 hafta süre
ile uygulama yaparlar. 

9620004 Sağlık Mevzuatı 2 5

Giriş: Dersin amaç ve hedefleri ile ilgili tartışma, Sağlık Mevzuatı Neden Gereklidir?, Sağlık Mevzuatın Belirleyicisi: Mevzuat Toplumsal Yapı
İlişkisi-I, Sağlık Mevzuatın 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, 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun Ebe, Hemşire ve
Sosyal Hizmet Çalışanlarına Etkileri, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Ebe, Hemşire ve Sosyal Hizmet Çalışanlarına Etkileri, Aile Hekimliğiyle
İlgili Mevcut Mevzuat, Ebe, Hemşire ve Sosyal Hizmet Çalışanlarına Etkileri, Evde Sağlık Hizmetleriyle İlgili Mevcut Mevzuat, Ebe, Hemşire ve
Sosyal Hizmet Çalışanlarına Etkileri, Çalışan Sağlığı ve Güvenliğiyle İlgili Mevcut Mevzuat-I, Çalışan Sağlığı ve Güvenliğiyle İlgili Mevcut
Mevzuat-II, Ebe, Hemşire ve Sosyal Hizmet Çalışanlarına Etkileri, Sendikal Örgütlenmeyle İlgili Mevzuat Mevzuat-I, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanunu, Sendikal Örgütlenmeyle İlgili Mevzuat Mevzuat-II, Ebe, Hemşire ve Sosyal Hizmet Çalışanlarına Etkileri, Yakın Gelecekte
Ebe, Hemşire ve Sosyal Hizmet Çalışanlarını Etkileyecek Mevzuatlar.

1103005 Evde Bakım 2 5

Evde Bakım Tanımı ve Evde Bakıma Gereksinimi Olan Gruplar Türkiye'de ve dünyada Evde Bakımla İlgilenen Kurum ve Kuruluşların Tanıtımı
Dünyada ve Türkiye'de Evde Bakım Evde Bakımın Sağlık Politikamızdaki Yeri Evde Bakım Ekibi ve Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Rol ve
Sorumlulukları Evde Bakımda Kültürel Yaklaşım Evde Bakımda Etik ve Klinik Kayıtların Önemi Evde Bakımda İletişim Evde Bakımda Yaşanan
Psikolojik Sorunlar ve Baş etme Yolları Dünyada Evde Sağlık Hizmetleri Evde Bakımda Enfeksiyon Kontrolü Evde Bası Yarası Bakımı Evde Yaşlı
Bakımı ve Bakım Vericiler Evde Kullanılan İleri Teknolojili Bakım

1103006 Hemşirelikte Proje
Geliştirme 2 2

Dersin amaç ve hedefleri, program tanıtımı, Genel Tekrar: Bilimsel makale süreci, Verilerin istatistiki analize (tanımlayıcı ve önemlilik testleri için)
hazır hale getirilmesi Verilerin düzenlenmesi I, Verilerin sıraya koyulması, Verilerin gruplandırılması, SPSS programı ve Excel hakkında genel bilgi,
Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçütler II, Ortalama, Ortanca, Tepe değer, Yüzdelikler, Çeyrekler ve SPSS programında uygulama, Frekans
dağılımları ve tanımlayıcı ölçütler III, Dağılımın yaygınlık ölçütleri, Standart sapma, Varyasyon katsayısı, Standart hata ve SPSS programında
uygulama, Önemlilik testleri I, Genel özellikler ve önemlilik testlerini sınıflandırma, Ki kare önemlilik testleri, İki yüzde arasındaki farkın önemlilik
testi, Diğer önemlilik testleri, Verilerin anlamlandırılması, Tablo hazırlama, Grafik hazırlama, Sözel anlatım , Bilgisayar uygulamaları, Bilimsel
makaleyi sunma, yayımlama.

2003124
Klinik ve Saha
Uygulaması II
(İntörnlük)

14 20 Öğrenciler psikiyatri, dahiliye, cerrahi, halk sağlığı, kadın doğum ve çocuk gibi farklı uygulama alanlarında haftada 28 saat olmak üzere 16 hafta süre
ile uygulama yaparlar.

2003127 Mesleki İngilizce 2 5

Bu derste; Hastanın hastaneye kabulü, Kendini işe yeni başlayan meslektaşına tanıtma, İş deneyimini işe yeni başlayan meslektaş ile paylaşma, İşe
yeni başlayan meslektaşın işe alışmasına yardım etme, Deneyim ve özellikler ile ilgili görüşme, Kalacak yer ve diğer gereksinimlerin kontrolü
konusunda görüşme, Çalışma şartları ile ilgili görüşme, Hastanın değerlendirilmesi (görüşme ve gözlem), Şift değişimi, Mesleki makaleler üzerinde
çalışma yer alacaktır.

2003141 Satranç 2 5 Satrancın tarihçesi ve gelişimi, ülkemizde ve dünyada satranç, satranç tahtası, oyunun bölümleri ve temel ilkeleri, satranç taslarının simgelerini
anlamlandırma; kalenin, piyonun, vezirin, filin, şahın, atın hareketlerinin incelenmesi.


