
 

 

Hemşirelik Bölümüne İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

Hemşireler, sağlığın tanımında olduğu gibi, bireylerin fiziksel, biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde 
olmasını sağlamaya yönelik hizmet veren, multidisipliner sağlık ekibinin vazgeçilmez bir üyesi olarak bakım verme 
sorumluluğunu üstlenen sağlık profesyonelleridir. Bakım verme, bireyin özgün bütünselliği temelinde, sağlığını koruma, 
geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında iyileştirme süreci sırasında “yardım etme” işlevlerinin tümünde yer alan 
inanç, değer, tutum, davranış/ eylemler dizisidir. Hemşireliğin varoluşundan bu yana değişmeyen ve ayrılmaz bir parçası 
olan bakım eyleminin, bilimsel, hümanistik, etik ve estetik değerlere odaklanması, nitelikli hizmet sunumunun ön 
koşuludur. 

Kazanılan Derece 

Lisans derecesi 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

EQF-LLL: 6. Düzey      QF-EHEA: 1. Düzey 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Hemşirelik Programı’nda 
öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması 
gerekmektedir. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Hemşirelik Bölümü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (LYS) 
sonucu elde edilen (MF-3) puan türüne göre öğrenci almaktadır. 

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 harf sistemine 

göre en az CC karşılığı gelen 60 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, gözlem veya 
uygulamalar ile gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşulları 

Bölüm derslerinden başarılı olan ve 240 AKTS’i tamamlayan öğrenciler mezun olurlar. 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, üniversite hastanelerinde, okullarda, iş yerlerinde, aile ve toplum sağlığı 
merkezlerinde, sigorta şirketlerinde veya üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilirler. 

Bir Üst Dereceye Geçiş 

Lisans programında gerekli krediyi tamamlayan öğrenciler, Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapabileceklerdir. 


