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DÖNEMLERE GÖRE MÜFREDAT VE AKTS ÇİZELGESİ 

Akademik Birim Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Bölüm / Anabilim Dalı Hemşirelik / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı 

Bilim Dalı / Program Hemşirelik Esasları Bilim Dalı /Tezli Yüksek Lisans 

Müfredatın Uygulamaya Başlayacağı Eğitim-Öğretim Yılı 2020– 2021 

I. YARIYIL 

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

122411101 Zorunlu Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 7,5 

1224SEÇ-1 Seçmeli Seçmeli 1 3 0 3 7,5 

1224SEÇ-1 Seçmeli Seçmeli 1 3 0 3 7,5 

1224SEÇ-2 Seçmeli Seçmeli 2 0 6 3 7,5 

TOPLAM 9 6 12 30 

Seçmeli 1 

122411201 Seçmeli Hemşirelik Esasları I 3 0 3 7,5 

122411202 Seçmeli Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi 3 0 3 7,5 

122411203 Seçmeli Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7,5 

122411204 Seçmeli Hemşirelikte Örgütsel Davranış 3 0 3 7,5 

122411205 Seçmeli Sağlık Politikaları ve Hemşirelik 3 0 3 7,5 

122411206 Seçmeli Fizyopatoloji 3 0 3 7,5 

122411207 Seçmeli Epidemiyoloji 3 0 3 7,5 

Seçmeli 2 

121411240 Seçmeli  Hemşirelik Esasları Uygulaması I 0 6 3 7,5 

II. YARIYIL 

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

122412701 Zorunlu Seminer 0 0 0 7,5 

1224SEÇ-3 Seçmeli Seçmeli 3 3 0 3 7,5 

1224SEÇ-3 Seçmeli  Seçmeli 3 3 0 3 7,5 
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1224SEÇ-4 Seçmeli  Seçmeli 4 0 6 3 7,5 

TOPLAM 6 6 9 30 

Seçmeli 3 

122412201 Seçmeli Hemşirelik Esasları II 3 0 3 7,5 

122412202 Seçmeli Hemşirelik Esasları Öğretimi 3 0 3 7,5 

122412203 Seçmeli Hemşirelikte Liderlik 3 0 3 7,5 

122412204 Seçmeli Bilimsel Makale Yazma 3 0 3 7,5 

122412205 Seçmeli Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3 0 3 7,5 

122412206 Seçmeli Sağlıklı ve Hasta Bireyin Eğitimi 3 0 3 7,5 

122412207 Seçmeli Biyoistatistik ve İstatistiksel Veri Analizi 3 0 3 7,5 

Seçmeli 4 

122412240 Seçmeli Hemşirelik Esasları Uygulaması II 0 6 3 7,5 

III. YARIYIL  

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

 122421703 Zorunlu Yüksek Lisans Tezi 0 1 0 20 

    122421702 Zorunlu Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi 8 0 0 10 

TOPLAM 8 1 0 30 

IV. YARIYIL  

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

122422703 Zorunlu Yüksek Lisans Tezi 0 1 0 20 

    122422702   Zorunlu Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi 8 0 0 10 

TOPLAM 8 1 0 30 

 

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

Zorunlu Dersler Kredi Yükünün Toplam Kredi Yüküne Oranı % 25 % 0 % 0 % 0     % 14 

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     % 86 

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 Hemşirelik / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı 

Bilim Dalı/Program Hemşirelik Esasları Bilim Dalı /Tezli Yüksek Lisans 

Müfredatın Uygulamaya Başlayacağı Eğitim-Öğretim Yılı 2020 – 2021 

I. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

122411101 

Bilimsel Araştırma 

Teknikleri ve Yayın 

Etiği 

3 0 3 7,5 

Zorunlu 

Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel 

araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler, problemin tespiti, verilerin 

toplanması ve literatür taraması, veri toplama yöntemleri, verilerin 

kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması. Etik ilkeler, 

araştırma ve yayın etiği kavramları, etik ihlaller. 

Research Methods 

And Publication 

Ethics 

Compulsory 

Science and basic concepts, basic information about the history of 

science, structure of scientific research, scientific methods, determination 

of the problem, data collection and literature review, data collection 

methods, data recording, analysis, interpretation and reporting. Ethical 

principles, research and publication ethics concepts, ethical violations. 

Seçmeli 1 

 

 

122411201 

Hemşirelik Esasları I 

3 

 

0 

 

3 7,5 

Seçmeli 

Bu ders; hemşireliğin tanımını, kavramlarını, kuramlarını, felsefesini, rol 

ve sorumluluklarını, dünyada ve Türkiye’deki tarihçesini, eğitimini, insan 

gereksinimlerini, günlük yaşam aktiviteleri modeli ve bileşenlerini, 

hemşirelik sürecini, tıbbi terminoloji, kayıt ve raporu, hasta kabul ve 

taburculuğu, hasta güvenliği ve eğitimini, duyusal değişimlerini, hareket 

ve egzersizi içerir. 

Fundamental of 

Nursing I 
Elective 

This course includes nursing the definition, concepts, theories, 

philosophy, roles and responsibilities, history of the world and in Turkey, 

education, human needs, activities of daily living pattern and components 

of the nursing process, medical terminology, records and reports, patient 
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admission and discharge, patient safety and education, sensory changes, 

movement and exercise. 

122412202 

Hemşireliğin 

Kavramsal Çerçevesi 

3 0 3 7,5 

Seçmeli 

Bu ders; farklı öğrenme teorileri ve öğretme yaklaşımları, öğrenme ve 

öğretme yöntem ve tekniklerinin özellikleri, bu yöntemleri uygulamaya 

aktarma konularındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, insan, çevre, 

sağlık, hastalık, hemşirelik, kültür kavramlarını tartışmayı içermektedir. 

Conceptual Frame of 

Nursing 
Elective 

This course includes different learning theories and teaching approaches, 

features of learning and teaching methods and techniques, development 

of knowledge and skills in the application of these methods, discussing 

human, environmental, health, disease, nursing and culture concepts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

122412203 

 

 

 

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 

araştırmalarda veri toplama yöntemleri, araştırma raporunun yazımını 

içerir. 

Research Methods in 

Nursing 
Elective 

This course includes 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. 

122411204 
Hemşirelikte 

Örgütsel Davranış 
3 0 3 7,5 Seçmeli 

Bu ders; örgütsel davranışın önemini, kavram ve kuramları, örgütsel 

davranış geliştirmeye yönelik yaklaşımları, hemşirelik hizmetlerini 

yönetime uyarlama, hemşirelikte iş doyumu, stres yönetimini, örgütsel 
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değişim, bağlılık ve güven konularını, temel örgütsel davranışları 

hemşirelik hizmetlerine aktarabilmeyi içerir. 

Organizational 

Behavior in Nursing 

 

Elective 

This course includes the importance of organizational behavior, concepts 

and theories, approaches to developing organizational behavior, adapting 

nursing services to management, job satisfaction in nursing, stress 

management, organizational change, commitment and trust, transferring 

basic organizational behaviors to nursing services. 

122411205 

Sağlık Politikaları ve 

Hemşirelik 

3 0 3 7,5 

Seçmeli 

Bu ders; sağlık politikaları nedir? neden gereklidir? sağlık politikalarında 

yöntemsel sorunlar ve farklılıklar, temel kavramlar, 1800-1970 yılları 

arasında dünyada ve Türkiye’de toplumsal yapının özellikleri, toplumsal 

sağlığa etkileri, toplumsal yapının dünyada ve Türkiye’de sosyal güvenlik 

sistemine ve hemşireliğe etkileri, 1970’den günümüze toplumsal yapının 

özellikleri ve sosyal güvenlik sistemine etkilerini içerir. 

Health Politics and 

Nursing 
Elective 

This course includes that; what are health policies? why necessary? 

methodological problems and differences in health policies, basic 

concepts in the world between the years 1800-1970 and the social 

structure of the properties in Turkey, in the world, health impacts, the 

social security system and the nursing effect in Turkey, social structure 

features and the impact of the social security system today than in 1970. 

 

122411206 

 

Fizyopatoloji  

3 0 3 7,5 

Seçmeli 

Bu ders; hastalıklarda hücre yapı ve fonksiyonlarını, kan ve interstisyel 

sıvı değişimi, lenfatik sistem ve ödem, protein sentezi ve hücre 

çoğalmasının genetik kontrolü, membran potansiyeli, aksiyon potansiyeli, 

eksitasyon ve ritmisite, karbonhidrat, yağ, protein metabolizması, sıvı–

elektrolit denge ve dengesizlikleri, hidrojen iyonu denge ve 

dengesizlikleri, doku zedelenmesi ve onarımını içermektedir. 

Physiopathology Elective 

This course include that; cell structure and function, blood and interstitial 

fluid exchange, lymphatic system and odema, genetic control of protein 

synthesis and cell proliferation, membrane potential, action potential, 

excitation and rhythmicity, carbohydrate, lipid, protein metabolism, 
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liquid-electrolyte balance and imbalances, hydrogen ion balance and 

ımbalances, tissue ınjury and repair in disorder. 

122411207 

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. 

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. 

Seçmeli 2 

122411240 

Hemşirelik Esasları 

Uygulaması I 

0 6 3 7,5 

Seçmeli 

Bu ders;  Hemşirelik Esasları I kapsamında verilen konuların bireyler 

üzerindeki uygulamaları, dahili ya da cerrahi kliniklerde yatan hastalar 

üzerinde hemşirelik sürecinin uygulanması, sağlıklı ve hasta birey, aile ve 

toplumun eğitimi, danışmanlık, koordinatörlük gibi pek çok hemşirelik 

rolünün bireyler üzerinde uygulanmasını içerir. 

Hemşirelik Esasları 

Practice I 
Elective 

This course includes the applications of the subjects given within the 

scope of Fundamental of Nursing I include the implementation of the 

nursing process on the patients hospitalized in internal or surgical clinics, 

the implementation of many nursing roles on individuals such as 

education of healthy and sick individuals, family and society, counseling 

and coordination. 

II. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

 

122412701 Seminer 3 0 0 7,5 Zorunlu 
Bu dersin amacı öğrencinin hemşirelik alanı ile ilgili eğitim becerilerini 

kullanarak seminer sunumu yapabilmesini sağlamaktır.  Yeni literatüre 
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dayalı olarak sağlık ve hemşirelik alanına ilişkin hazırlanan seminerleri 

öğrenciler sunar ve grup tartışması yapılır. 

Seminar Compulsory 

The aim of this course is to enable the student to make seminar 

presentation by using educational skills related to the field of nursing. 

Based on the new literature, students are offered seminars on health and 

nursing, and group discussions are held. 

Seçmeli 3 

 

 

 

 

 

122412201 

Hemşirelik Esasları 

II 

3 0 3 7,5 

Seçmeli 

Bu ders; sağlığı koruma, sürdürme, geliştirme kavramlarını,  hastanın 

gereksinimlerini, güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesini, 

iletişim, solunum, beslenme, boşaltım, beden ısısının kontrolü, kişisel 

temizlik ve giyim, çalışma ve eğlence, cinsellik, uyku ve ölüm konularını 

içerir. 

Fundamental of 

Nursing II 
Elective 

This course inculdes health protection, maintenance, development 

concepts, patient’s needs, ensuring and maintaining a safe environment, 

communication, breathing, nutrition, excretion, control of body 

temperature, personal hygiene and clothing, work and entertainment, 

sexuality, sleep and death. 

 

122412202 Hemşirelik Esasları 

Öğretimi 

3 

 

0 

 

3 7,5 

Seçmeli 

Bu ders;   profesyonel hemşirelik eğitim felsefesinin geliştirilmesini ve 

hemşirelik esasları öğretim ilkelerini, yöntemlerini ve planlamasıyla ilgili 

bilgi, beceri ve tutumu, derste kullanılacak eğitim materyallerini, afiş, 

broşür hazırlama tekniklerini, etkili sunum becerilerini içerir. 

Teaching 

Fundamental of 

Nursing 

Elective 

This course includes the development of the professional nursing 

education philosophy and nursing principles include the knowledge, skills 

and attitude related to teaching principles, methods and planning, 

educational materials to be used in the course, techniques for preparing 

posters, brochures, effective presentation skills. 

 

 

 

Hemşirelikte 

Liderlik 
3 

 

0 

 

3 7,5 Seçmeli 

Bu ders;  liderlik kavramını, kapsamını, teorilerini, yaklaşımlarını, etkili 

liderin özelliklerini, lider olmanın zorluklarını, cinsiyet ve liderlik, 

yöneticilik ve liderliğin farkını, örgütsel değişim ve liderlik, dünyada ve 
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122412203 

Türkiye’de başarılı lider örneklerini, hemşirelikte liderliğin önemini, 

ulusal ve uluslararası düzeyde hemşire liderler ve başarılarını içerir. 

Leadership in 

Nursing 
Elective 

This course includes leadership concept, scope, theories, approaches, the 

effective leader of the properties, the difficulties of being a leader, gender 

and leadership, management and leadership of the difference of 

organizational change and leadership in the world and successful leaders 

instances in Turkey, the importance of leadership in nursing, national and 

international level nurse leaders and their success. 

 

 

 

 

 

 

122412204 

Bilimsel Makale 

Yazma                               

 

3 

 

0 

 

 

3 

 

7,5 

 

Seçmeli 

Bu ders; okuyucu olmanın önemi, sistematik tarama yapma ve kaynak 

kontrolü, veri tabanlarının özellikleri, bilimsel makale türleri ve 

özellikleri, bilimsel makale bölümlerinin yazılması, başlık, özet ve girişin, 

yöntemin, bulguların, tartışmanın, kaynakların yazılması, kaynak yazım 

stilleri, tez konusu belirleme ve planlamayı içermektedir. 

Scientific Article 

Writing 
Elective 

This course includes being a reader, 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, the 

headline, abstract and input, the method, the findings, the discussion, 

writing the resources resource writing styles, thesis topic design and 

planning. 

 

 

 

122412205 

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. 

122411206 
Sağlıklı ve Hasta 

Bireyin Eğitimi 
3 0 3 7,5 Seçmeli 

Bu ders, sağlık eğitiminin tanımı, kapsamı, önemi, yöntemlerini, hasta 

eğitim sürecini, hasta bireyin hangi konularda eğitime ihtiyaç duyacağını, 
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hangi eğitim yöntemleri, hangi eğitim materyallerinin kullanılacağını, 

ölçme, değerlendirmenin nasıl yapılacağını içerir. 

Education of 

Healthy and Patient 

Individual 

 

Elective 

This course includes the definition, scope, importance, methods, patient 

education process of the health education, what subjects the individual 

will need education, which education methods, what educational 

materials will be used, how to measure, evaluate. 

 

 

 

 

122412207 

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 programında veri analizi yapma, güç analizi, 

örneklem büyüklüğü belirleme, geçerlik güvenirlik, ileri analizler ve 

regresyon ve bilimsel bir araştırma raporu yazmayı içermektedir. 

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 to do data analysis, power analysis, sample size determination, 

validity, reliability, advanced analysis and regression and writing a 

scientific research report. 

Seçmeli 4 

 

 

122412240 

 

Hemşirelik Esasları 

Uygulaması II 

0 6 3 7,5 

Seçmeli 

Bu ders;  Hemşirelik Esasları II kapsamında verilen sağlığı koruma, 

sürdürme, geliştirme kavramlarını,  hastanın gereksinimlerini, güvenli 

çevrenin sağlanması ve sürdürülmesini, iletişim, solunum, beslenme, 

boşaltım, beden ısısının kontrolü, kişisel temizlik ve giyim, çalışma ve 

eğlence, cinsellik, uyku ve ölüm konularına yönelik hemşirelik 

uygulamaları içerir. 

Fundamental of 

Nursing Practice II 
Elective 

This lesson includes nursing practices of the concepts of health protection, 

maintenance, development, the needs of the patient, the provision and 

maintenance of a safe environment, communication, respiration, 

nutrition, excretion, control of body temperature, personal cleaning and 

clothing, work and entertainment, sexuality, sleep and death are given 

within the scope of Nursing Fundamentals II. 
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III. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

 

122421703 

 

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. 

122421702 

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. 

III. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

 

122422703 

       

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. 

122422702 

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. 


