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DÖNEMLERE GÖRE MÜFREDAT VE AKTS ÇİZELGESİ 

Akademik Birim Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Bölüm / Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

Bilim Dalı/Program Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

Müfredatın Uygulamaya Başlayacağı Eğitim-Öğretim Yılı 2019 – 2020 

I. YARIYIL 

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

121711101 Zorunlu Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 7,5 

1217SEÇ-1 Seçmeli Seçmeli 1 3 0 3 7,5 

1217SEÇ-1 Seçmeli Seçmeli 1 3 0 3 7,5 

1217SEÇ-2 Seçmeli Seçmeli 2 0 6 3 7,5 

TOPLAM 9 6 12 30 

Seçmeli 1 

121711201 Seçmeli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I 3 0 3 7,5 

121711202 Seçmeli Pediatrik Fizyopataloji 3 0 3 7,5 

121711203 Seçmeli Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7,5 

121711204 Seçmeli Çocukluk Çağı Enfeksiyonları 3 0 3 7,5 

121711205 Seçmeli Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi-I 3 0 3 7,5 

121711206 Seçmeli Çocuk Acil ve Yoğun Bakım 3 0 3 7,5 

121711207 Seçmeli Hemşirelikte Klinik Farmakoloji 3 0 3 7,5 

121711208 Seçmeli İnsan ve Toplum 3 0 3 7,5 

121711209 Seçmeli Biyoistatistik ve İstatistiksel Veri Analizi 3 0 3 7,5 

121711211 Seçmeli Pediatrik Onkoloji Hemşireliği 3 0 3 7,5 

       

Seçmeli 2 

121711210 Seçmeli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I 0 6 3 7,5 

http://www.selcuk.edu.tr/saglik_bilimler_ens/hemsirelik/bolum_dersleri/3270021005/tr-yl
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II. YARIYIL 

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

121712701 Zorunlu Yüksek Lisans Semineri 3 0 0 7,5 

1217SEÇ-3 Seçmeli Seçmeli 3 3 0 3 7,5 

1217SEÇ-3 Seçmeli  Seçmeli 3 3 0 3 7,5 

1217SEÇ-4 Seçmeli  Seçmeli 4 0 6 3 7,5 

TOPLAM 9 6 9 30 

Seçmeli 3 

121712201 Seçmeli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II 3 0 3 7,5 

121712203 Seçmeli Yüksek Riskli Aile ve Çocuk   3 0 3 7,5 

121712204 Seçmeli Yenidoğan Sağlığı 3 0 3 7,5 

121712205 Seçmeli Pediatrik Epidemiyoloji    3 0 3 7,5 

121712206 Seçmeli Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi-II 3 0 3 7,5 

121712207 Seçmeli Psikososyal Hemşirelik 3 0 3 7,5 

121712208 Seçmeli Bilimsel Makale Yazma 3 0 3 7,5 

121712209 Seçmeli Sağlığın Geliştirilmesi  3 0 3 7,5 

121712210 Seçmeli Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 3 0 3 7,5 

121712211 Seçmeli Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3 0 3 7,5 

Seçmeli 4 

121712202 Seçmeli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II 0 6 3 7,5 

III. YARIYIL  

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

 121721703 Zorunlu Yüksek Lisans Tezi 0 1 0 20 

    121721702 Zorunlu Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi 8 0 0 10 

TOPLAM 8 1 0 30 

http://www.selcuk.edu.tr/saglik_bilimler_ens/hemsirelik/bolum_dersleri/3270021011/tr-yl
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IV. YARIYIL  

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

121722703 Zorunlu Yüksek Lisans Tezi 0 1 0 20 

    121722702   Zorunlu Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi 8 0 0 10 

TOPLAM 8 1 0 30 

     

TOPLAM    120 

 

 

 

     
 1. 

Yarıyıl 

2. 

Yarıyıl 

3. 

Yarıyıl 

4. 

Yarıyıl 

5. 

Yarıyıl 

6. 

Yarıyıl 

7. 

Yarıyıl 

8. 

Yarıyıl 

Genel Toplam 

/ Oran (%) 

Zorunlu Derslerin Sayısı 1 1 2 2     6 

Zorunlu Derslerin Kredi Toplamı 3 0 0 0     3 

Zorunlu Derslerin AKTS (ECTS) Toplamı 7,5 7,5 30 30     75 

Zorunlu Dersler Kredi Yükünün Toplam Kredi Yüküne Oranı % 25 % 0 % 0 % 0     % 16 

Zorunlu Dersler AKTS Yükünün Toplam AKTS Yüküne Oranı % 25 % 25 %100 %100     % 62 

Seçmeli Derslerin Sayısı (Almakla yükümlü olunan) 3 3 0 0     6 

Seçmeli Derslerin Kredi Toplamı 9 9 0 0     18 

Seçmeli Derslerin AKTS (ECTS) Toplamı 22,5 22,5 0 0     45 

Seçmeli Dersler Kredi Yükünün Toplam Kredi Yüküne Oranı % 75 % 100 % 100 % 100     % 84 

Seçmeli Dersler AKTS Yükünün Toplam AKTS Yüküne Oranı % 75 % 75 % 0 % 0     % 38 
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DÖNEMLERE GÖRE DERS İÇERİKLERİ 

Akademik Birim Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Bölüm / Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

Bilim Dalı/Program Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

Müfredatın Uygulamaya Başlayacağı Eğitim-Öğretim Yılı 2019– 2020 

I. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

 

 

121711101 

Bilimsel Araştırma Teknikleri 

ve Yayın Etiği 

 

3 

 

0 
 

3 

 

7,5 

Zorunlu 

Bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma süreçleri, bilimsel 

araştırma yöntemleri (nitel araştırmalar), bilimsel araştırma 

yöntemleri (nicel araştırmalar), bilimsel araştırmada 

kullanılan ölçme araçları, veri toplama süreçleri ve analiz 

yöntemleri, geçerlilik ve güvenirlik kavramları, araştırma 

problemi ve hipotezlerin belirlenmesi, etik ve meslek kavramı, 

etik kuramları, araştırma etiği kavramı ve temel ilkeleri, 

araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri, yayın 

etiği ve temel ilkeleri, yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve 

etik ihlalleri, araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın 

değerlendirilmesi ve tartışılması.  

Scientific Research Techniques 

and Publishing Ethics 
Compulsory 

Scientific research and scientific research process, scientific 

research methods (qualitative research), scientific research 

methods (quantitative research), measurement instruments 

used in scientific research, data collection and analysis 

processes, validity and reliability concepts, ıdentification of 

research problem and hypothesis, the concept of ethics and 

profession-midterm exam, ethical theories, the concept and 

basic principles of research ethics, unethical behavior and 

ethical violations during the research process, the concept and 
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basic principles of publication ethics, unethical behavior and 

ethics violations in the publication process, evaluation and 

discussion of the legal reguations related to research and 

publication ethics.  

Seçmeli 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121711201 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği I 

 

3 

 

0 
 

3 

 

7,5 

Seçmeli 

Dünyada ve Türkiyede çocuk sağlığının durumu,  dünyada 

ve türkiyede çocuk sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar, 

çocuk sağlığını etkileyen faktörler (yoksulluk, çevre, aile vb.), 

pediatri hemşiresinin değişen ve gelişen rolleri, pediatri 

hemşireliğinin yasal ve etik rolleri,  çocuk sağlığı ile ilgili 

temel kavramlar: primer hemşirelik, aile merkezli bakım, vaka 

yönetimi, atravmatik bakım gibi, çocuk ve ailesi ile iletişim, 

çocuk sağlığının korunması ve sürdürülmesi: taramalar, 

sağlıklı çocuk izlemi, çocuk sağlığının korunması ve 

sürdürülmesi: bağışıklama, anne sütü, beslenme,  çocuk 

sağlığının korunması ve sürdürülmesi: güvenli çevrenin 

oluşturulması ve sürdürülmesi,  çocukta hastalık ve 

hastaneye yatma süreci, çocuk ve hastalık: akut ve kronik 

hastalık, çocuk ve hastalık: acil ve ölümcül hastalık, çocuk 

sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ile ilgili makale tartışması.  

Child Health and Disease 

Nursing I 
Elective 

State of child health in turkey and world, ınstitutions and 

corporations related to child health in turkey and world, 

determinants effecting to the child health (poverty, 

environment, family etc. ), changing and evolving roles of 

pediatric nurse, legal and ethical roles of pediatric nursing, 

fundamental concepts related to child health: primer nursing, 

family-centered care, management of case, atraumatic care 

etc., communication with child and his family, protection and 

promotion of child health: health screening, monitoring of 

healthy child,  protection and promotion of child health: 
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ımmunization, breastmilk, nutrition,  protection and promotion 

of child health: providing and maintaining of secure 

environment, disease in child and the process of 

hospitalization, child and disease: acute and chronic disease, 

child and disease: emergency and fatal disease, discussing of 

article related to pediatric nursing. 

121711202 

 

Pediatrik Fizyopatoloji  

3 

 

0 

 

3 

 

7,5 

 

Seçmeli 

Bu derste; hücre yapı ve fonksiyonları, hücre membranından 

transport, kapiller dinamik, kan ve interstisyel sıvı değişimi, 

lenfatik sistem ve ödem, protein sentezi ve hücre 

çoğalmasının genetik kontrolü, membran potansiyeli, aksiyon 

potansiyeli, eksitasyon ve ritmisite, karbonhidrat 

metabolizması, yağ metabolizması, protein metabolizması, 

sıvı–elektrolit denge ve dengesizlikleri, hidrojen iyonu denge 

ve dengesizlikleri, doku zedelenmesi ve onarımı ele 

alınacaktır. 

Pediatric Physiopathology  Elective 

This course include that; cell structure and function, cell 

membrane transport, dynamic capillary blood and ınterstitial 

fluid exchange, lymphatic system and odema, genetic control 

of protein synthesis and cell proliferation, membrane 

potential, action potential, excitation and rhythmicity, 

carbohydrate metabolism, lipid metabolism, protein 

metabolism, liquid-electrolyte balance and ımbalances, 

hydrogen ıon balance and ımbalances, tissue ınjury and repair. 

121711203 
Hemşirelikte Araştırma 

Yöntemleri 
3 0 3 7,5 Seçmeli 

Bu ders; bilim, bilimsel yöntem ve aşamaları ve hemşirelik, 

araştırma süreci ve konu seçimi, problem tanımı, literatür 

tarama, hemşirelik alanında yapılan araştırmaların analizi, 

hemşirelik alanında yapılan araştırmaların analizi, araştırma 

yöntemleri nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin 

karşılaştırılması, nicel araştırma yöntemleri, nicel araştırmanın 

planlanması, nicel araştırmalarda evren ve örneklemi, nicel 
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araştırmalarda veri toplama yöntemleri, araştırma raporunun 

yazımını içerir. 

Research Methods in Nursing Elective 

This course; science, scientific methods and stages and 

nursing, research process and subject selection, problem 

definition, literature review, analysis of research in nursing 

field, analysis of research in nursing field, comparison of 

qualitative and quantitative research methods, research 

methods, quantitative research methods, planning of 

quantitative research, quantitative researches include 

quantitative research, data collection methods in quantitative 

research, writing of research report. 

121711204 

Çocukluk Çağı Enfeksiyonları 

3 0 3 7,5 

Seçmeli 

Enfeksiyon sürecini tanımlar.  Çocuklarda güncel 

aşılama programları hakkında tartışır, Çocukluk çağında sık 

olarak karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarını bilir, Enfeksiyon 

hastalıklarının patofizyolojisini ve korunma yöntemlerini 

açıklar, Enfeksiyon hastalıklarının çocuk üzerindeki etkilerini, 

belirtilerini, bulgularını ifade eder, Enfeksiyon hastalıklarında 

uygun hemşirelik girişimlerini açıklar.  

Childhood Infections Elective 

Describe the infection process. Describe the recent 

immunization programmes. Know the most common infection 

disorders in childhood. Explain the pathophysiolgy and 

protection techniques of infection disorders. Explain the 

symptoms and impacts of infection disorders on children. 

Describe the appropriate nursing interventions in children 

with infection disorders.  

121711205 
Hemşireliğin Kavramsal 

Çerçevesi-I 
 

3 

 

0 
 

3 

 

7,5 
Seçmeli 

İnsan, sağlık, hastalık, çevre, hemşirelik kavramlarını 

tanımlayabilme. Hemşirelikte ortak dil kullanmanın önemini 

kavrayabilme. Hemşirelikteki Summatif Kavramlar arasındaki 

ilişkiyi tartışabilme. Kavram-Model-Kuram ilişkisini analiz 

edebilme. Türkiye’de ve dünyada hemşireliğin gelişmesini 
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etkileyen tarihsel, sosyal ve ekonomik faktörleri analiz 

edebilme. Türkiye’de ve dünyada sağlığı ve sağlık 

hizmetlerinin sunumunu etkileyen tarihsel, sosyal ve 

ekonomik faktörleri analiz edebilme. Hemşirelikte kavramsal 

çerçeve, insan kavramı, sağlık ve hastalık kavramı, çevre 

kavramı, hemşirelik kavramı, hemşirelik bakımında temel etik 

kavramlar.  

Conceptual Framework of 

Nursing I 
Elective 

Identifying the concepts of human, health, environment and 

nursing. Comprehending the importance of using a common 

language in nursing. Discussing the relations between 

Summative concepts in nursing. Analyzing the Concept-

Model-Theory relation. Analyzing historic, social, and 

economic factors influencing the development of nursing in 

Turkey and the World Analyzing the historic, social, and 

economic factors influencing health and the rendering of 

health services in Turkey and the World. Conceptual 

framework of nursing, human concept, health and ıllness 

concept, environment concept, nursing concept, basic ethical 

concepts in nursing care.  

 

 

 

 

 

 

121711206 

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 

Seçmeli 

Çocuk acilin dünyadaki ve ülkemizdeki durumu ve tarihçesi 

çocuk yoğun bakımın dünyadaki ve ülkemizdeki durumu ve 

tarihçesi. Çocuk acil ve yoğun bakımların fiziki yapısı, 

organizasyonu ve enfeksiyonu önleme etkinlikleri. Çocuk acil 

hemşireliği. Çocuk yoğun bakım hemşireliği. Acil müdahale 

gerektiren çocuklar. Yoğun bakım gerektiren çocuklar. 

çocuk acil ünitelerinde çocuk ve ailenin sağlık 

değerlendirmesi. Çocuk yoğun bakım ünitelerinde çocuk ve 

ailenin sağlık değerlendirmesi. Zehirlenen çocuk ve ailesine 

yaklaşım. ventilatöre bağlı kistik fibrozisli çocuk ve aileye 

yaklaşım.  
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Pediatric Emergency and 

Intensive Care 
Elective 

The status of pediatric emergency and pediatric ıntensive care 

nursing in world and our country. Physical environment and 

organization of pediatric emergency and ıntensive care units 

and activities of prevention ınfection. Pediatric emergency 

nursing. pediatric ıntensive care nursing. Children who 

requiring emergency ıntervention. children who requiring 

ıntensive care. health assessment of children and their family 

in pediatric emergency unit. health assessment of children and 

their family in ıntensive care unit. support of children and 

their family’s coping in pediatric emergency and support of 

children and their family's coping in ıntensive care unit. 

Nursing care of poisoned children and approach to family. 

Nursing care of children with cystic fibrosis on mechanical 

ventilator and approach to family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemşirelikte Klinik Farmakoloji 3 

 

0 

 

3 7,5 Seçmeli 

Bu ders: farmakolojik kavramlar, farmasötik dozaj şekilleri, 

ilaçların biyolojik membranlardan geçişi, ilaç uygulama 

yolları, ilaçların etki mekanizmaları, ilaçların toksik etkileri, 

akut ilaç zehirlenmesi tedavi genel ilkeleri, gebelikte ilaç 

kullanımı, kemoterapötiklere giriş, penisilinler, 

sefalosporinler, makrolidler, tetrasiklinler, amfenikoller, 

sulfonamidler, antifungal ilaçlar, antiseptik ve dezenfektanlar, 

antimalaryaller, aminoglikozidler, florokinolonlar, 

antihelmintik ilaçlar. antiviral ilaçlar, antiamibik ilaçlar, 

antineoplastik ilaçlar, antihipertansifler, antianjinallar, 

antiaritmikler, diüretikler, periferik vazodilatörler, kalp 

glikozidleri, hipolipidemik ilaçlar, antitrombotik ilaçlar, 

hemostatik ilaçlar, antitussif ekspektoran ve mukolitik ilaçlar, 

bronkodilatör ve antiastmatik ilaçlar, santral sinir sistemine 

giriş, genel ve lokal anastezikler, nöromusküler bloke ediciler, 

sedatif ve hipnotik santral etkili kas gevşeticiler, antiparkinson 
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121711207 

ilaçlar, nsaı ilaçlar, antidepresan ilaçlar, antipsikotik ilaçlar, 

antiepileptik ilaçlar, kilo kaybettiren ilaçlar, narkotik 

analjezikler, endokrin sisteme giriş, insülin ve oral 

antidiyabetikler, kortikosteroidler, tiroid ve antitiroid ilaçlar, 

estrojenler, oral kontraseptifler ve oksitosik ilaçları 

içermektedir. 

Clinical Pharmacology in 

Nursing 
Elective 

This course includes pharmacological concepts, 

pharmaceutical dosage forms, the passage of drugs from 

biological membranes, the ways of administration of drugs, 

the mechanism of action of drugs, the toxic effects of drugs, 

the general principles of acute drug poisoning treatment, drug 

use in pregnancy, introduction to chemotherapeutics, 

penicillins, cephalosporins, macrolides, tetracyclines, 

amfenicols. , sulfonamides, antifungal drugs, antiseptics and 

disinfectants, antimalarials, aminoglycosides, 

fluoroquinolones, antihelmintic drugs. antiviral drugs, 

antiamibic drugs, antineoplastic drugs, antihypertensives, 

antiangials, antiarrhythmics, diuretics, peripheral vasodilators, 

cardiac glycosides, hypolipidemic drugs, antithrombotic 

drugs, hemostatic drugs, antitussive expectorant and 

mucolytic drugs, bronchodilator and antiasthmatic drugs, 

introduction to the central nervous system, general and local 

anesthetics, neuromuscular blockers, sedative and hypnotic 

central acting muscle relaxants, antiparkinsonian drugs, nsaı 

drugs, antidepressant drugs, antipsychotic drugs, antiepileptic 

drugs, weight loss drugs, narcotic analgesics, introduction to 

the endocrine system, insulin and oral antidiabetics, 

corticosteroids, thyroid and antithyroid drugs, estrogens, oral 

contraceptives and oxytocic drugs 
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121711208 

İnsan ve Toplum 

3 

 

0 

 

3 7,5 

Seçmeli 

Bu ders: toplumsal ve kültürel değerlendirmeleri, sosyal 

öğrenme kuramını, cinsiyet rollerinin öğrenilmesi ve sosyal 

bağlam, yetişkin toplumsal kişiliği ve cinsiyet rolü, kadın ve 

eğitim, kırsal ve kentsel alanlarda doğurganlık, çovuk bakımı, 

kardeş sayısı gibi kavramları, insan hakları, hukuk ve sosyal 

değişmeyi içermektedir. 

Human and Society Elective 

This course includes: social and cultural assessments, social 

learning theory, learning gender roles and social context, adult 

social personality and gender role, women and education, 

fertility in rural and urban areas, child care, number of 

siblings, human rights, law and social change. 

 

 

 

 

 

 

 

Biyoistatistik ve İstatistiksel 

Veri Analizi 
3 0 3 7,5 Seçmeli 

Bu ders: temel istatistik kavramları, yer ve dağılım ölçüleri, 

uygun istatistik teste karar verme, parametrik testler, 

parametrik olmayan testler, veri analizi teknikleri. spss 

programı özellikleri, spss programında veri analizi yapma, güç 

analizi, örneklem büyüklüğü belirleme, geçerlik güvenirlik, 

ileri analizler ve regresyon ve bilimsel bir araştırma raporu 

yazmayı içermektedir. 
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121711209 

Biostatistics and Statistical Data 

Analysis 
Elective 

This course includes: basic statistics concepts, location and 

distribution measurements, decision making for appropriate 

statistical tests, parametric tests, nonparametric tests, data 

analysis techniques. spss program features, spss program to do 

data analysis, power analysis, sample size determination, 

validity, reliability, advanced analysis and regression and 

writing a scientific research report. 

121711211 

Pediatrik Onkoloji Hemşireliği                               

3 

 

0 

 

3 7,5 

Seçmeli 

Bu ders: kanserin tanımı, tarihçesi, ülkemizde ve dünyada 

pediatrik epidemiyolojisi, kanserden korunmada hemşirenin 

sorumlulukları, karsinogenezis ve pediatrik kanserde 

sınıflama, kemoterapide hemşirenin sorunlulukları, 

radyoterapide hemşirenin sorumlulukları, kemik iliği 

transplantasyonu ve immünoterapide hemşirenin 

sorunlulukları ve bakım, kanserli hastada semptom kontrolü 

ve bakım, kanserli hastada öz bakım ve yaşam kalitesinin 

geliştirilmesi, kanserli bireylerin bakımının psikososyal 

yönleri, terminal dönemdeki kanserli hasta ve yakınlarının 

bakım sorunları, kanserde palyatif bakım, kanserden 

korunmayı içermektedir. 

Pediatric Oncology Nursing Elective 

This course includes definition of cancer, its history, pediatric 

epidemiology in our country and in the world, the 

responsibilities of the nurse in cancer prevention, 

carcinogenesis and classification in pediatric cancer, nurse's 
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responsibilities in chemotherapy, the responsibilities of nurse 

in radiotherapy, bone marrow transplantation and nursing 

problem in nursing and care, cancer patient symptom control 

and care, self-care in cancer patients, improvement of quality 

of life, psychosocial aspects of care of cancer patients, care 

problems of cancer patients and relatives in the terminal 

period, palliative care in cancer, protection from cancer. 

Seçmeli 2 

121711210 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği Uygulaması I 

3  0 3 7,5 

Seçmeli 

Bu ders: pediatri ve pediatri hemşireliğinin gelişimini, 

çocuğun özellikleri, gereksinimleri, çocuk sağlığını etkileyen 

etmenler, çocuk sağlığına yönelik etik sorunları, aile ile 

işbirliği, çocuk acili, çocuk sağlığı göstergeleri, çocuk sağlığı 

ile ilgili kuruluşlarını içerir. 

Child Health and Disease 

Nursing Practice I 
Elective 

This course includes the development of pediatric and 

pediatric nursing, the characteristics and needs of the child, 

the factors affecting child health and disease, the ethical 

problems related to child health and disease, the cooperation 

with the family, the child emergency, child health and disease 

indicators, and child health organizations 

II. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

121712701 

Yüksek Lisans Semineri 

3 0 0 7,5 

Zorunlu 

Bu dersin amacı öğrencinin Hemşirelik alanı ile ilgili eğitim 

becerilerini kullanarak seminer sunumu yapabilmesini 

sağlamaktır.  Yeni literatüre dayalı olarak sağlık ve hemşirelik 

alanına ilişkin hazırlanan seminerleri öğrenciler sunar ve grup 

tartışması yapılır. 

Mater’s Seminar Compulsory 
The aim of this course is to enable the student to make 

seminar presentation by using educational skills related to the 
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field of Nursing. Based on the new literature, students are 

offered seminars on health and nursing, and group discussions 

are held. 

Seçmeli 3 

 

121712201 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği II 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

7,5 

Seçmeli 

Çocuğu ve aileyi etkileyen krizli dönemler ve bu dönemlerde 

birincil, ikincil ve üçüncül düzeyde hemşirenin rolleri 

tartışılır. Kronik hastalığın çocuk ve ailesi üzerindeki etkileri, 

baş etme yöntemleri, yaş dönemlerine göre çocuğun kronik 

hastalığa tepkileri ve hemşirenin rolü.  Yaşamı tehdit 

edici hastalığın çocuk ve ailesi üzerindeki etkileri, baş etme 

yöntemleri, yaş dönemlerine göre çocuğun yaşamı tehdit 

hastalığa edici tepkileri ve hemşirenin rolü. Çocuğun gelişim 

dönemlerine göre hastaneye yatmaya tepkileri, çocuğun ve 

ailenin baş etme yöntemleri ve hemşirenin rolü. Türkiye’de 

özürlü çocukların durumu, sakatlığın psikososyal yönü ve 

rehabilitasyon. Çocukluk döneminde görülen ruhsal sorunlar. 

Child Health and Disease 

Nursing  II 
Elective 

Discussing the crisis situation which affects the child and his/ 

her parent, primary, secondary and tertiary roles in crisis 

situation. Crisis situations in child health nursing. The effect 

of chronic diseases on children and their families, coping 

strategies, response of children to chronic diseases according 

to age periods. Response of children to hospitalizing 

according to development periods, coping strategies of 

children and their families and nursing roles. Status of 

disabled children in Turkey, psychosocial aspects of 

disabilities and rehabilitation. Psychological problems of 

childhood. 

121712203 Yüksek Riskli Aile ve Çocuk                               3 

 

0 

 

3 7,5 Seçmeli 

Bu ders çocuk, aile ve yüksek riskli aile kavramları, yüksek 

riskli aileler ve çocuk üzerine etkileri, çocukları risk altında ve 

korunmasız bırakan nedenler: ülkemizde ve dünyada, 
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yoksulluk, yoksunluk ve çocuğa yansımaları, çocuğun 

yaşatılması ve korunması ile ilgili yasalar ve düzenlemeler, 

fiziksel özürlü olan çocuklar, mental özürlü olan çocuklar, 

çocuk istismarı ve ihmali, sokakta yaşayan ve çalışan 

çocuklar; çocuk işçiliği, suça itilmiş çocuklar, savaş, afet ve 

göç: çocuğun yaşama, büyüme-gelişme ve güvenliği üzerine 

etkilerini içermektedir. 

High-risk Family and Children Elective 

This course includes  the concepts of child, family and high-

risk family, high-risk families and the effects on children, the 

reasons that children are at risk and unprotected: laws and 

regulations related to poverty, deprivation and their effects on 

the child, survival and protection of children, in our country 

and in the world, physically disabled children, children with 

mental disabilities, child abuse and neglect, children living 

and working on the streets; child labor, children pushed into 

crime, war, disaster and migration, the effects of child on life, 

growth, development and security. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121712204 

Yenidoğan Sağlığı 3 

 

0 

 

3 7,5 Seçmeli 

Sağlıklı ve yüksek riskli yenidoğanı değerlendirilmek ve en 

uygun hemşirelik bakımının sağlanması için gerekli bilgi ve 

beceriyi kazandırmaktır. Yenidoğan hemşireliği ile ilgili 

dernekler ve bilimsel dergiler. Dünyada ve Türkiyede 

yenidoğan hemşireliği. Prenatal izlem. Sağlıklı yeni 

doğanlarda hemşirelik bakımı. Yüksek riskli yenidoğanlarda 

hemşirelik bakımı.  Yenidoğan resüsitasyonu.  Normal ve 

yüksek riskli yenidoğanın beslenmesi. Yenidoğanlarda 

karşılaşılan etik sorunlar. Yenidoğanda ağrı. Yenidoğanda sık 

kullanılan bakım modelleri (Aile merkezli bakım, gelişimsel 

bakım). Yenidoğan hemşireliğinde kanıta dayalı uygulamalar. 

Yenidoğanda tarama testleri.  Yenidoğan ebeveynlerinin 

taburculuğa hazırlanması. Taburculuk sonrası gelişimsel izlem 
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ve destek. 

Neonatal Health Elective 

To gain necessary knowledge and skills for evaluation of 

healthy and high-risk infants and ensuring them the most 

appropriate nursing care.  Associations and scientific 

journals related to neonatal nursing. Neonatal nursing in the 

World and in Turkey. Prenatal monitoring. Nursing care in 

healthy newborns. Nursing care in high-risky newborns. 

Neonatal resuscitation. Normal and high risk newborn 

nutrition. Ethical problems in newborns. Pain in newborn. 

Commonl used care models for newborn (Family-centered 

care, developmental care). Evidence-based practice in 

neonatal nursing. Newborn screening tests. Preparation of 

newborns parents for disging from hospital. Developmental 

follow-up and support after disge.  

121712205 

Pediatric Epidemiyoloji 

3 

 

0 

 

3 7,5 

Seçmeli 

Bu ders: bilim, bilimsel yöntem ve aşamaları, hemşirelik ve 

bilimsel yaklaşım, araştırma süreci ve konu seçimi, problem 

tanımı, araştırma yöntemleri, epidemiyoloji, epidemiyoloji 

gelişimi, tanımlayıcı araştırmalar, analitik araştırmalar, 

müdahale araştırmaları, metodolojik araştırmaları içerir. 

Pediatric Epidemiology Elective 

This course includes science, scientific methods and stages, 

nursing and scientific approach, research process and subject 

selection, problem definition, research methods, 

epidemiology, epidemiology development, descriptive 

research, analytical research, intervention research, 

methodological research. 

 

 

 

 

Hemşireliğin Kavramsal 

Çerçevesi-II 
3 0 3 7,5 Seçmeli 

Hemşirelikte sık kullanılan özel kavramları açıklar. 

Hemşirelikte kullanılan özel kavramlar arasındaki ilişkiyi 

analiz eder. Bakım ve etik kavramları arasındaki ilişkiyi 

derinlemesine inceler. Hemşireliğe özel kavramların 
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121712206 

uygulamada doğru kullanımlarını tartışır. İnsana özgü 

kavramları uygulama alanlarında kullanabilir. Kendilik, benlik 

sevgi, aşk, empati, sempati,  terminal dönem, ölüm, 

anksiyete, stres, ahlak, etik, güçlülük, güçsüzlük, öfke, 

yalnızlık, umut, umutsuzluk, atılgan olma, tükenmişlik, saygı 

(öz saygı). 

Conceptual Framework of 

Nursing II 
Elective 

Explaining special concepts frequently used in nursing. 

Analyzing the relation between special concepts used in 

nursing. Thoroughly analyzing the relation between care and 

ethics. Discussing the correct use of special concepts of 

nursing in practice. Using concepts human specific concepts 

in fields of practice.   Personality, selfness, love, empathy, 

sympathy, terminal period, fatality, anxiety,  stress, moral, 

ethics, strength, weakness, anger,  loneliness, hope, despair, 

activity,  passivity,  respect (self-respect). 

121712207 

Psikososyal Hemşirelik 

3 0 3 7,5 

Seçmeli 

Bu ders; psikososyal kavram ve kuramların tartışılması ve 

hayata aktarılmasını, bütüncül bakım, travma/kriz/travma 

sonrası büyüme, kültür, genel system teorisi, sosyal öğrenme 

kuramı, ayrışma, bağlanma kuramı, yükleme kuramı, hasta 

bireyin yaşadığı psikososyal sorunlar, aile-bakım vericinin 

yaşadığı psikososyal sorunlar, sağlık çalışanı (moral distress/ 

transferans-kontransferans/ şiddet/ tükenmişlik/ başetme, 

psikososyal değerlendirme ve tanılama, güncel psikososyal 

müdahaleleri içerir.  

Psychosocial Nursing Elective 

In this course includes discussion of psychosocial concepts 

and theories and transfer of this knowledge into practice, 

holistic care, trauma/crisis/posttraumatic growth, culture, 

general system theory, social learning theory,  the theory of 

weathering-binding, loading theory,  psychosocial problems 

experienced by the patient,  psychosocial problems of family-
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caregiver, health worker (morale distress / transferance-

contradiction / violence / burnout / coping,  psychosocial 

assessment and diagnosis,  current psychosocial interventions. 

 

 

 

 

 

 

121712208 

 

 

 

 

Bilimsel Makale Yazma                               

3 

 

0 

 

3 7,5 

Seçmeli 

Bu ders okuyucu olmanın önemi, nitelikli okuyucu olma, 

sistematik tarama yapma ve kaynak kontrolü, veri tabanlarının 

özellikleri, bilimsel makale türleri ve özellikleri, bilimsel 

makale bölümlerinin yazılması, başlık, özet ve girişin 

yazılması, yöntemin yazılması, bulguların yazılması, 

tartışmanın yazılması, kaynakların yazılması, kaynak yazım 

stilleri, tez konusu belirleme ve planlamayı içermektedir. 

Scientific Article Writing Elective 

This course includes the importance of being a reader, being a 

qualified reader, systematic scanning and resource control, 

types of databases, types of scientific articles, writing 

scientific sections, writing the headline, abstract and input, 

writing the method, writing the findings, writing the 

discussion, writing the resources resource writing styles, 

thesis topic design and planning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121712209 

Sağlığın Geliştirilmesi 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

7,5 

Seçmeli 

Bu ders: sağlığı geliştirme kavramı, tanımı ve ortaya çıkış 

nedenleri, boyutları ve sağlığın sosyal belirleyicileri, bilim, 

bilimsel yöntem ve aşamaları ve hemşirelik, sağlığın 

geliştirilmesi ve sağlık eğitimi, sağlığı geliştirmede 

hemşirenin rolü, hemşirelik alanında yapılan araştırmaların 

analizi, sağlığı geliştirmeyi etkileyen faktörler: iletişim, 

medya/ kültürel faktörler, sağlığı geliştirmeyi etkileyen 

faktörler: çevresel faktörler, sağlığı geliştirme stratejileri ve 

girişimleri beslenme, kilo kontrolü, fiziksel aktivite ve 

egzersiz, sağlığı geliştirme stratejileri ve girişimleri sigara, 

alkol madde kullanımı, stres yönetimi, yaş dönemlerine göre 

sağlığın geliştirilmesi (çocukluk –adölesan-yaşlılık), özel 

gruplarda sağlığın geliştirilmesini içermektedir. 
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Health Promotion Elective 

This course: concept of health promotion, definition and 

causes of emergence, dimensions and social determinants of 

health, science, scientific methods and stages and nursing, 

health promotion and health education, role of nurse in health 

promotion, analysis of research in nursing, factors affecting 

health improvement: communication, media / cultural factors, 

factors affecting health promotion: environmental factors, 

health promotion strategies and initiatives nutrition, weight 

control, physical activity and exercise, health promotion 

strategies and initiatives cigarette, alcohol use, stress 

management, health improvement according to age ( 

childhood içeradölesan-old age) health promotion in special 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121712210 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 

3 

 

0 

 

3 7,5 

Seçmeli 

Bu ders çocuk ruh sağlığı ve gelişimi, çocukluk dönem 

özellikleri ve adölesanda psikolojik gelişim özellikleri, çocuk 

ve ergende ruhsal durum değerlendirmesi, çocukluk ve 

ergenlikte görülen yaygın gelişimsel bozukluklar, çocuk ve 

ergenlerde çökkünlük, çocukluk psikozları, tik bozuklukları 

ve konuşma bozuklukları, hiperaktivite ve davranım 

bozuklukları, boşaltım bozuklukları ve zeka geriliği, çocuk 

psikiyatrisinde acil durumlar,çocuğa kötü muamele ve 

çocuğun korunması, çocuk ve ergenlerde ruh sağlığını 

geliştirmeyi içerir. 

Child and Adolescent Mental 

Health 
Elective 

This course includes child mental health and development, 

features of childhood and psychological development in 

adolescence, mental status assessment in children and 

adolescents, common developmental disorders in childhood 

and adolescence, depression in children and adolescents, 

childhood psychoses, tic disorders and speech disorders, 

hyperactivity and behavioral disorders disability disorders and 

mental retardation, emergency situations in child psychiatry, 



 

 

AÇILACAK BÖLÜM/PROGRAM 

MÜFREDAT VE DERS İÇERİKLERİ FORMU 

 

 
 

 
 

 

(Form No: FR-400 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….) 

20 

 

child maltreatment and child protection, and mental health in 

children and adolescents. 

 

 

 

 

121712211 

Sağlık Hizmetlerinde İletişim 

3 0 3 7,5 

Seçmeli 

Bu ders kendini tanıma, iletişimde beden dili, empati/yardım 

becerileri, kendiliğin terapötik kullanımı, atılganlık becerisi 

eğitimi, geribildirim, uygun istekte bulunma, problem çözme, 

çatışma ve çatışma yönetimi, ekip ve ekip içi iletişim, 

özel/sorunlu durumlarda iletişimi içermektedir. 

Communication at Health 

Disipline Service 
Elective 

This course includes self-knowledge, body language in 

communication, empathy / help skills, therapeutic use of self, 

assertiveness training, feedback, appropriate requesting, 

problem solving, conflict and conflict management, team and 

team communication, communication in special / problematic 

situations. 

Seçmeli 4 

 

 

 

 

121712202 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği Uygulaması II 

 0 6 3 7,5 

Seçmeli 

Teorik derslerde kazanılan bilgiler doğrultusunda birincil, 

ikincil ve üçüncül düzeyde aile ve çocuğu fiziksel, sosyal ve 

psikolojik yönden bir bütün olarak değerlendirmeye yönelik 

hedefleyen uygulamaları içerir.   

Child Health and Disease 

Nursing Practıce-II 
Elective 

Theoretical lessons by the information gained in the primary, 

secondary and tertiary levels of family and the child's 

physical, social and psychological aspects as a whole aimed to 

evaluate the applications.  

III. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

 

121721703 

 

Yüksek Lisans Tezi 0 1 0 20 Zorunlu 

Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin 

çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve 

yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma 

yapmasını sağlamaktır. 
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Master’s Thesis Compulsory 

Student has received scientific employee access to 

information to solve a specific problem, is to provide 

information to make a proper study of the ethical guidelines 

for the evaluation and interpretation. 

121721702 

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan 

Dersi 
8 0 0 10 

Zorunlu 
Bu dersin amacı tez konusunu belirlemek için yapılacak 

çalışmaların yönlendirilmesinde öğrencilere yardımcı olmak. 

Master’s Special Field Course Compulsory 
The aim of this course to help students to determine concept 

of their thesis study. 

IV. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

 

121722703 

       

Yüksek Lisans Tezi 

0 1 0 20 

Zorunlu 

Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin 

çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve 

yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma 

yapmasını sağlamaktır. 

Master’s Thesis Compulsory 

Student has received scientific employee access to 

information to solve a specific problem, is to provide 

information to make a proper study of the ethical guidelines 

for the evaluation and interpretation. 

121722702 

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan 

Dersi 
8 0 0 10 

Zorunlu 
Bu dersin amacı tez konusunu belirlemek için yapılacak 

çalışmaların yönlendirilmesinde öğrencilere yardımcı olmak. 

Master’s Special Field Course Compulsory 
The aim of this course to help students to determine concept 

of their thesis study. 
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