
 
 

Cerrahi Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  
Cerrahi hemşirelerinin hastalara daha iyi bakım verebilmek ve yeni uygulama alanlarında bilgi ve beceri kazanmak 
için uzmanlaşmanın gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu programla ile cerrahi hastalıkları hemşireliğine ilişkin lisans 
eğitimine dayalı var olan bilgi ve becerilerini, ulusal ve uluslararası güncel kaynaklardan yararlanarak 
geliştirebilen, analiz edip, yorumlayabilen ve kazanımlarını uygulamaya yansıtarak, nitelikli hasta bakımına 
katkıda bulunan araştırmacı, eğitici ve uygulayıcı uzman hemşireler yetiştirmektir. 

Kazanılan Derece 
Yüksek Lisans Derecesi 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

YYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey 
 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 
Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş Hemşirelik Lisans, Ebelik Lisans Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve 
Sağlık Memurluğu Programı Lisans mezunları başvurabilir.  
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 
(ALES)’ndan başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olmak gerekir.  

Kayıt Kabul Koşulları   
Lisans başarı ortalaması, yabancı dil sınavı ve mülakat sonuçlarına göre değerlendirme yapılır.  

Önceki Öğrenmenin Tanınması 
Hemşirelik Bölümü’ne, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, yurt içi ve yurt dışındaki Yükseköğretim 
Programlarından öğrenciler başvurduklarında, kredi ve not transferleri bölüm tarafından değerlendirilir ve 
Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Daha önce başka bir yüksek öğretim kurumunda eğitim almış 
olanların ders içerikleri ve AKTS leri incelenerek uygun bulunan derslerden muafiyet sağlanabilir. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 
Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav 
yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği 
başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel 
sınavdan en az 65 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. 

Öğretim Şekli 
Öğretim örgün öğretim formatına uygun olarak bir eğitim yılı içinde iki dönemde 15’er haftalık süreler içinde 
dersin kapsamı dahilinde öğretim teknikleri kullanılarak, öğrencinin derse katılımı özendirilerek sözlü anlatım, 
araştırma, gözlem veya uygulamalar ile gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşulları 
Tezli Yüksek Lisans programı eğitim süresi 4 yarıyıl (2 yıl)’dır. Bunun ilk bir yılı teorik derslerden, ikinci yılı tez 
çalışmasından oluşur. Programdan mezun olunması için alınması gereken en az ulusal kredi sayısı 21 ve seminer 
dahil 8 ders alma zorunluluğu vardır. Mezun olabilmek için 120 AKTS tamamlamak gereklidir. 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 
Hemşirelik yüksek lisans programından mezunlar özel sektöre veya kamuya ait sağlık kurumlarında uzman 
hemşire unvanı ile hemşire, yönetici hemşire, üniversitelerde akademisyen, okul ve aile sağlığı merkezlerinde 
hemşire, rehabilitasyon merkezlerinde hemşire, sağlık projeleri yürüten sivil toplum kuruluşlarında araştırmacı, 
proje koordinatörü ve eğitimci olarak çalışabilir. 

Bir üst Dereceye Geçiş 
Lisans programında gerekli krediyi tamamlayan öğrenciler, Doktora Programlarına başvuru yapabileceklerdir. 


