
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programına İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde eğitim ve öğretim 

yaşantısına başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programı 

öğrenciye kadının cinsel∕üreme sağlığı konularına yönelik fiziksel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını, toplumsal cinsiyet eşitliği 

çerçevesinde ve etik ilkeler doğrultusunda bilgi, tutum ve beceri kazandırmaya olanak sağlar. Programın amacı 

öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma yapma yoluyla bilgilere erişmesini, bilgiyi değerlendirmesini ve yorumlama 

yeteneği kazanmasını sağlamaktır.  

Kazanılan Derece 

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, ‘Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uzmanı’ 

ünvanı kazanır.  

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Yüksek Lisans  

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez 

çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya 

başarısız olarak değerlendirilir. Zorunlu koşullar dışında anabilim dalının eğitim ve öğretimiyle ilgili diğer faaliyetlerin 

de yerine getirilmesi gerekir. 

Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az 10 ders ve dönem 

projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, 

mezuniyet projesine başlatıldığı yarıyılda ilgili proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitü tez yazım 

kurallarına uygun bir proje raporu vermek zorundadır. Öğrenci yazılacağı derslerin en çok üçünü, lisans öğrenimi 

sırasında almamış olması koşuluyla, danışmanının onayladığı lisans dersleri arasından seçebilir. 

Kayıt Kabul Koşulları   

 

Tezli Yüksek Lisans Programı için: 

 Hemşirelik ve Ebelik lisans diplomasına sahip olmak 

 ALES puanı başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından 

belirlenen ALES puanına sahip olmak 

 Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan 

yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak  

 Bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak 

 Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans programına kabulüne 

ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı için: 

 Hemşirelik ve Ebelik lisans diplomasına sahip olmak 

 Bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak 

 Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans programına kabulüne 

ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 15. madde’ye göre ‘başka bir üniversiteye bağlı 

enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği enstitü kurulu tarafından onaylanan 

programlardan yatay geçiş yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için,  ilk kabul edildikleri enstitüde en az 

bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden başarılı olmuş ve yatay geçiş yapmak istediği 

lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması’ koşulu ile başvuruda bulunabilirler 

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171120-4.htm). 



 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Sınavlar, ölçme ve değerlendirmede İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esas alınır ( 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171120-4.htm). 

Öğretim Şekli 

Soru-cevap, grup tartışmaları, interaktif eğitim ve öğretim yöntemleri (demostrasyon, beyin fırtınası, kart oyunları vb. 

gibi).  

Mezuniyet Koşulları 

Tezli Yüksek Lisans Programı için:  Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla program en az yedi adet ders, bir 

seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, quizler, seminer 

sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin performans değerlendirmesinde kullanılabilir. 

Öğrenci ilk iki yarıyılda kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyıl 

sonunda mezun olabilir. Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz dersleri ve tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler 

mezuniyete hak kazanırlar. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlık süresi hariç, en fazla altı 

yarıyıldır. Ancak öğrenci ilk iki yarıyılda kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek 

kaydıyla üç yarıyıl sonunda mezun olabilir. Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz dersleri ve tezini başarıyla 

tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar. Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan 

başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans programını azami üç yıl 

içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen 

öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en çok üç ay içinde gereğini yaparak 

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve 

benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Tezsiz/Sanat Eseri Raporsuz Yüksek Lisans Programı için: Öğrenci toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az 

olmamak koşuluyla, en az 10 ders ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlamış olmalıdır. Tezsiz yüksek lisans 

programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği 

dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç 

yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu 

süre içinde başaramadığı dersleri olan veya tüm derslerden başarılı olduğu halde ağırlıklı genel not ortalaması 

2,50/4,00’nin altında olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları  

Mezunların mesleki profili: Alanıyla ilgili araştırma planlama, raporlama, mesleki sorunlara duyarlı olma ve çözüm 

bulabilme, alanıyla ilgili uygulamalarda etik ilkeleri gözetme, kadın sağlığı sorunlarına duyarlı olma, eleştirel düşünme 

becerisine sahip olma, etkili iletişim kurabilme, disiplinler arası çalışabilme. 

Mezunların istihdam olanakları: Resmi veya özel sağlık kuruluşlarında eğitim hemşiresi, yönetici hemşire, 

üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.  

Bir üst Dereceye Geçiş 

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde 

belirtildiği üzere tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek 

lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu 

kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar İstinye Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen başvuru koşullarını yerine getirmeleri durumunda doktora 

programına başvurabilirler ve bilimsel değerlendirme ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde ilgili programa kabul 

edilirler. 


