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1. TARİHÇE

Bölümümüz 2021 yılında, Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde
kurulmuştur. Hemşirelik bölümünün eğitim ve akademik gelişiminde büyük katkıları olan
hocamız, Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fadime
Çınar’dır. Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümünde yürütülen eğitim/öğretim ve akademik
faaliyetlerinde, insanı konu alan tüm sağlık konuları, ‘’Önce İnsan’’ temelinde ele alınmaktadır.
Akademisyen kadromuz ve alt yapımız bu doğrultuda oluşturulmuştur. Bölümümüzün öğretim
programları;
hazırlanmıştır.

Ulusal/uluslararası
Kuramsal

akreditasyon

dersler,

kuruluşlarına

laboratuvar

ait

uygulamaları

ölçütler
ve

klinik

doğrultusunda
stajlar

ile

desteklenmektedir. Öğrencilerimiz klinik uygulamalar, bitirme projeleri, bilimsel etkinlikler ve
bitirmeden önce aldıkları ‘Klinik Uygulama’’ staj programı ile iş hayatına hazırlanmaktadır.
Maslak 1453 NeoTech Kampüsümüzün sahip olduğu gelişmiş olanaklar ve teknolojiyle iç içe
olma fırsatı sayesinde öğrencilerimiz tam donanımlı, yeniliklere ve değişimlere açık, çeşitliliğe
saygılı ve insanı bütüncül olarak ele alan hemşireler olarak mezun olmaktadırlar. Dolayısıyla
mezunlarımızın lisans eğitimi sonrasında sağlık sektöründe kolayca var olabilmeleri ve
kariyerlerini başarılı şekilde sürdürebilmeleri planlanmıştır.
2. VİZYON

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nün vizyonu,
sağlıkta güçlü bir gelecek için sürdürülebilir mükemmellik yaklaşımı ve yenilikçi bir kurum
kültürü sayesinde insan, aile ve toplum sağlığının geliştirilmesine liderlik eden, mezunu
olmaktan gurur duyulan, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin hemşireler yetiştirmektir.
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3. MİSYON

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nün misyonu, ‘’Önce
İnsan’’ yaklaşımıyla mükemmellik kültürünü benimseyen yerel ve küresel toplum sağlığının
geliştirilmesine yönelik, teorik eğitimi başarıyla pratiğe dönüştüren, etik değerler doğrultusunda
mesleki ve sosyal sorumlulukları yerine getiren, yenilikçi, akılcı-eleştirel, yaratıcı sağlık
profesyonelleri ve bilim insanları yetiştirmektir.
4. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN TEMEL

AMACI

İnsanın sağlığını etkileyebilecek, her türlü değişimi fark edip değerlendirebilecek, insanın biricik
olduğunu bilerek her bireye kişiselleştirilmiş sağlık bakımı verebilecek, sağlık ekibinin etkin bir
üyesi olarak; sağlığı koruma ve geliştirme, hastalıkları önleme, bakım ve rehabilitasyon,
yönetim, sağlık eğitim ve araştırmaları kapsamlarında rol ve sorumluluklarını etik ilkeler
doğrultusunda gerçekleştirebilecek nitelikte, herkese eşit davranan, yenilikçi, teknoloji ve
bilimle iç içe çalışan, çözüm odaklı, eleştirel düşünebilen ve kendisinden emin lider hemşireler
yetiştirmektir.
5. HEMŞİRELİK EĞİTİM PROGRAMI

HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Bölümün eğitim programı, ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve Bologna süreci
doğrultusunda şekillenmiş bir içeriğe sahiptir. Ders içeriği doğrultusunda öğrenilen teorik ve
kavramsal bilgiyi hastane ve hastane dışı uygulama alanlarındaki klinik/saha uygulamaları ile
pratik bilgiye dökmek amaçlanmaktadır.
4 yıllık lisans eğitiminin ardından, öğrencilerimiz toplumun sağlığını korumak, sağlık
hedeflerine ulaşmak ve yaşam kalitesini arttırmak için hizmet sunarak sağlık sisteminin
ayrılmaz

parçası

olmaları

amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimiz

devlet

ve

üniversite

hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, alkol ve madde bağımlılığı
merkezlerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, iş yerlerinde, okullarda, cezaevlerinde, aile
sağlığı merkezlerinde, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, toplum sağlığı
merkezlerinde, özel kliniklerde, yaşlı bakım evlerinde, engelli bakım merkezlerinde,
huzurevlerinde, evde bakım merkezlerinde, tıp merkezlerinde, ağız ve diş sağlığı
merkezlerinde ve diş hastanelerinde çalışabilecek yeterlilik ve yetkinlikte donanıma sahip
olacak şekilde mezun edilmektedirler.
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Hemşirelik bölümüne sayısal puan türü ile burslu, burssuz öğrenciler kabul edilmektedir.
Eğitim dili Türkçedir.

4

6. DERS PLANLARI VE KREDİLENDİRME

Hemşirelik bölümü,1.2.3. ve 4. Sınıflara ait ders planları ve kredilendirme tablosu aşağıda
verilmiştir.
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7. DERS DEVAM ZORUNLULUĞU

Öğrenciler derslerin teorik ve uygulamalı/laboratuvar kısmının en az %80’ine, klinik ve saha
uygulama dersleri ile klinik uygulama programlarının tümüne devam etmek zorundadır.
%20’dan fazla devamsızlığı olan öğrenci o ders veya derslerin sınavlarına alınmaz.
Devamsızlık durumu NA notu olarak işlenir
SINAV YÖNERGESİ
Öğrencilerin dersten sağladığı başarı ölçülürken, o derse ait yarıyıl içi çalışmalar ve final
sınavı dikkate alınır. Yarıyıl içi sınavları, uygulama, ödev, proje, staj ve benzeri yarıyıl içi
çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili öğretim üyesinin önerisi üzerine ve bölüm
başkanının bilgisi dahilinde belirlenir.


Yarıyıl içi sınavlarının başarı notuna katkısı % 40’ı geçemez final sınavlarının katkısı
ise %60’ ın altına düşemez.

Bir öğrencinin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu notunun ortalamasından
oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının (final)
başarı notuna katkısı %60’tır. Başarı notu 50’nin altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar.
Eğitim - Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:


Ara sınav (Vize): Yüksekokul programının öngördüğü derslerden yapılan ara
sınavlardır. Bir dönemde bir dersin 1 vize 1 final sınavı olmaktadır. Ara sınavların
tarihi ve yeri Yüksekokul Kurulu tarafından önceden kararlaştırılıp duyurulur. Ara
sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için; mazeretlerinin, Yüksekokul
Yönetim Kurulunca kabul edilmesi kaydıyla, mazeret sınavları açılır. Mazeret
sınavlarının da tarihi ve yeri Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur.



Mazeret Sınavı: Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeret sebebiyle
vize sınavına katılamayanlar için açılan sınavlardır.
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Final Sınavları: İlgili derse yönelik ara sınavların ardından gelen yarıyıl sonu sınavlarıdır.
Mazeret sınavına ve ara sınavlara girmeyen öğrenciler final sınavlarına girebilir.



Bütünleme sınavları: Final sınavlarında başarısız olan veya final sınavlarına
girmeyen öğrenciler için yapılan sınavdır.

Her ders programına ait sınav programları tarih ve saat olarak önceden Yüksekokul tarafından
duyurulur. Öğrenciler bu duyuruları internet sayfası üzerinden takip edebilir. Öğrenci
girmemesi gereken bir sınava girerse eğer not iptal edilir. Dönem boyunca yapılan her sınavda
öğrencilerin öğrenci kartı bulundurma zorunluluğu vardır.
Öğrenciler bütünleme sınavlarına not yükseltme için giremezler. Hangi sebep ve mazeretle
olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmazlar. Bir günde, ilgili
eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok üçünün sınavı
yapılabilir.
8. HEMŞİRELİK KİLİNİK/

SAHA UYGULAMA KLAVUZU

Klinik / Saha Uygulama Dönemleri
Klinik/Saha uygulamaları müfredatta yer alan ‘’Uygulama’’ saatlerine göre düzenlenir.
Klinik/saha uygulamaları; 1. Yıl (2.dönem) başlayarak her yılın Güz ve Bahar dönemlerinde
ilgili zorunlu ve seçmeli mesleki dersler kapsamında uygulanır. Ayrıca 4.yıl (8.dönem) Klinik
Uygulama Dersi kapsamında da uygulama esasına uygun olarak yürütülür. Ayrıca Erasmus
Öğrenci Değişimi Programı kapsamında, yurt dışında alınan eğitimler içerikleri doğrultusunda
ders planında bulunan dersler ile eşleştirilebilir.
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Klinik / Saha Uygulaması
Mesleki dersler kapsamında alınan teorik bilgileri laboratuvar imkânları ile beceri haline
dönüştüren öğrencilerimizin, bu becerileri uygulamaya geçirerek bir pratik öğrenim sağlamak
amacıyla yurt içi ve yurt dışı sağlık kurum ve kuruluşlarında öğretim elemanı veya rehber
hemşire ile yapılan klinik uygulamadır.
Klinik/ Saha Uygulama Alanları
Bölüm kurulu tarafından uygun görülen; BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi, diğer kamu
ve özel kuruluşlar ile yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarda yapılır. Uygulama
yapılacak klinik/saha alanları hakkında yapılan eylemler bölüm başkanının bilgisi dâhilinde
dersin öğretim üye/elemanlarınca planlanır. Klinik/Saha uygulama dersinde sorumlu öğretim
elemanının planladığı klinik uygulama alanları, öğrencilerin istekleri de dikkate alınarak
kurumun olanakları dâhilinde; “İç Hastalıkları Hemşireliği”, “Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği”, “Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği”, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği”, “Hemşirelikte Yönetim”, “Halk Sağlığı Hemşireliği”, “Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği” ve ‘Hemşirelik Esasları” alanlarında tamamlanır.
Klinik / Saha Uygulama İçerikleri
Öğrencilerimizin aldığı mesleki derslerin içerikleri ile uyumlu olmak şartıyla bölüm başkanının
bilgisi dâhilinde dersin ilgili öğretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir.
Klinik / Saha Uygulamaları İle İlgili Zorunluluklar
a) Öğrenciler, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans programı kapsamında
mesleki derslerin müfredat programında önceden belirtilmiş dönem ve tarihlerde belirlenen
klinik/saha uygulamalarını gerçekleştirir. Belirlenen yerler ve rotasyonlar öğretim
elemanı/üyesi ve bölüm başkanının bilgisi olmadan değiştirilemez.
b) Laboratuvarda beyaz önlük, klinik / saha uygulamalarında Hemşirelik Bölümü tarafından
belirlenen üniforma giyilir ve üniforma bütünlüğünü korur.
c) Klinik / Saha uygulaması yapan her öğrenci, kendilerine açıklanan bilgiler doğrultusunda
ilgili kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, malzeme, araç
ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesi
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durumundan doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır
d) Devam Zorunluluğu
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi gereği öğrenci,
klinik/saha

uygulamalarına

%100

devamlılık

göstermek

zorundadır.

Özel

mazeret

durumlarında, Yüksekokulumuz yönerge gereğince ve yönetim kurulu onayı ile klinik/saha
uygulama telafisi yapar.
Klinik / Saha Uygulama Alanında Uyulması Gereken Etik Kurallar
Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğrencisi;
a) Klinik/saha uygulamaları için önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde her iki kurumun

‘’saygınlığını’’ koruyacak şekilde hareket edecektir.
b) Sağlık ekibi üyelerine, kurum çalışanlarına, bakımından sorumlu olduğu bireylere ve

dersin ilgili öğretim elemanı ile bölüm başkanına karşı sorumludur.
c) Hemşirelik mesleğine ait etik kurallara uyar.
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d) Uygulama sırasında karşılaştığı zorlukları ve problemleri öncelikli olarak rehber hemşireye

ve/veya ilgili öğretim görevlisine bildirir.
e) Bakımından sorumlu olduğu ya da klinikteki diğer hasta ve yakınları ile ilgili tüm bilgileri

ve uygulama alanına ait bilgileri gizli tutar.
f) Uygulama alanında telefon veya kamera gibi dijital aletlerle ses veya görüntü kaydı

yapmayacak ve form, hasta bilgileri vb. belgeleri kurum dışında kullanmayacaktır. Ders gereği
kullanması gerekirse eğer kurum içinde ve izin alarak kullanacaktır.
Klinik / Saha Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Klinik/saha uygulama değerlendirmesinde, ilgili öğretim elemanlarının değerlendirmesi ve
rehber hemşire değerlendirmesi dikkate alınır. Öğrenci, kurum içerisinde yaptığı klinik
uygulama süresince profesyonel davranışları, klinik becerileri, sağlıklı/hasta birey ve hasta
yakını eğitimi ve hemşirelik bakım planı hazırlama yetkinlikleri açısından değerlendirilecektir.
Değerlendirme ile ilgili uygulamalar ve not üzerindeki etkisi uygulama başlamadan önce ilgili
öğretim görevlisi tarafından ilan edilecektir.
HEMŞİRELİK LABORATUVAR UYGULAMA ESASLARI


Laboratuvardaki tüm alet ve ekipmanlar kullanım talimatlarına uygun kullanılmalıdır.



Laboratuvar uygulamaları sırasında tüm öğretim üye/öğretim elemanları ve
öğrencilerin önlük giyilmesi zorunludur.



Laboratuvar içerisinde uygulama kapsamı dışında kalan ekipmanlara müdahale
edilmesi ve taşınması uygun değildir.



İlaç uygulamaları, kan alma ve intravenöz uygulamaları sonrası kullanılan enjektörlerin
kılıfı tekrar takılmaya çalışılmamalı, enjektörün iğne kısmı sarı atık kutusuna, hazne
kısmı ise kırmızı atık kutusuna atılmalı veya laboratuvar uygulamalarında “ Güvenli
enjektör/ ekipmanlar” kullanılmalıdır.



Laboratuvar uygulamalarına katılan öğrenci saygılı bir iletişim tarzı benimsemelidir.
Uygun davranışlar sergilemeyen öğrenciler ilgili öğretim elemanınca uyarılır.
Uygunsuz davranışa devam ederse eğer öğrenci dersten çıkarılabilir ve o gün derse
katılmamış sayılır.



Laboratuvar ortamında telefon ve kamera gibi dijital aletlerle ses ve görüntü kaydı
yapılamaz. Telefonlar ve diğer dijital aletler uygulama boyunca kapalı tutulmalıdır.
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Laboratuvarda gürültü yapılmamalı ve yüksek sesle konuşulmamalıdır. Ayrıca
uygulama esnasında veya uygulama dışında laboratuvar ortamında yiyecek/içecek
tüketilmez.



Laboratuvar uygulamalarından önce ve sonra eller mutlaka sabun ve su ile
yıkanmalıdır.



Öğrenci, ilgili öğretim elemanı tarafından istenen ödev, proje vb. gibi belgeleri
zamanında ve eksiksiz teslim etmelidir.



Öğrenciler, uygulama esnasında olmadıkları sürece oturmak için sandalyeleri
kullanmalı ve yataklara oturmamalı/yatmamalıdır.



Laboratuvarlardaki bilgisayarlar uygulama esasları doğrultusunda kullanılacak olup
kişisel kullanıma uygun değildir.



Öğrencilerin

uygulamalar

sırasında

laboratuvar

malzemelerini

ve

maketleri

kullanırken özen göstermelidirler. Herhangi bir uygulama dışı veya kötüye kullanım
rapor edilmelidir.


Maket veya aletlere zarar veren öğrenciler, zararı tazmin ederler.



Maketler üzerinde povidion iyot ve benzeri her türlü boyayıcı solüsyonun kullanılması
uygun değildir.



Uygulamalar esnasında ve sonrasında laboratuvardaki tekerlekli ekipmanların
tekerlekleri daima kilitli tutulmalıdır.



Uygulama sonrasında tıbbi atıklar ve kesici-delici aletler enfeksiyon oluşmaması ve
kaza çıkmaması adına prosedüre uygun bir şekilde yönetilmelidir.



Laboratuvarlarda uygulaması ardından materyaller ve laboratuvara ait her eşya
kullanılmadan önceki haline getirilmelidir.



Öğrenci bu kuralları okuyup imzalayarak kabul ettiğini taahhüt eder.
Öğrenci Adı Soyadı:
Numarası:
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9. SINAV NOTLARI VE SAYISAL KARŞILIKLARI

Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından başarı notu olarak bir harf
notu verilir. Başarı notları ve katsayıları ile ilgili açıklamalar aşağıda gösterilmiştir
Başarı Notu

Katsayısı

Puanı

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

70-79

CC

2,00

60-69

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-59

10. AKADEMİK DANIŞMANLIK

Öğrenci Danışmanlığı; öğrencilere, eğitim-öğretim konuları başta olmak üzere, karşılaşacakları
sorunların çözümünde yardımcı olmak, öğrencilere rehberlik etmek, mesleki açıdan
yönlendirmek, Üniversite ve Yüksekokul olanakları hakkında bilgilendirmek, başarı
durumlarını izlemek ve başarısızlık durumunda yönlendirmek, ders seçiminde yardımcı
olmaktır.
11. KURUM HİZMETLERİNE YÖNELİK EK BİLGİLER

Servis (ring) saatleri: kurumumuzda İTÜ-Ayazağa metro durağı ve Maslak 1453 NeoTech
Kampüs arasında çalışanların transferini sağlayan servis hizmeti bulunmaktadır. Bu servislerde
her kullanımdan önce ödeme yapılmakta ve bu ödeme için yalnızca Nish

kart

kullanılmaktadır.
Kültür ve sanat faaliyetleri: Üniversitemiz eğitim öğretim alanında yetkin hizmetleri dışında
aynı zamanda bir etkinlik ve kültür/sanat merkezi olma yolunda emin adımlarla
12

ilerlemektedir. Özellikle müziğin ve sanatın her dalının dolaştığı kampüsümüzdeki etkinlikleri
takip etmek için internet sayfamızı takip edebilirsiniz.
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