
Genel Bilgiler 

Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı  2020-2021 Eğitim 

öğretim döneminde başlatılmıştır. 

Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, hemşirelere 

mesleki profesyonelliklerini geliştirme, hasta bakımında   kanıt temelli uygulamaları kliniğe 

aktarma ve çeşitli bakım modellerini klinik ortamda uygulayabilme gibi pek çok kazanım 

sağlayacaktır. Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans programı ile 

hemşireler klinik ortamdaki ve hasta bakımına yönelik sorunları saptayabilme, öncelik sırasına 

koyabilme ve çözümüne yönelik araştırma yapabilme yeteneği kazanacaklardır. Ayrıca İç 

hastalıkları alanında yüksek lisans eğitiminin lisans eğitimine destek verecek nitelikli eğitici 

hemşire sayısına önemli bir katkı sağlayacaktır. 

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programında 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi 

olmak üzere toplam 4 öğretim üyesi görev almaktadır. 

 

 Amaç v e Hed e fler  

 Amaç:  

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı; kronik hastalıklarda kaliteli bir hemşirelik 

bakımının sağlanmasında öncü, mesleki sorunlara duyarlı, alanınında yetkin uzman hemşireler 

yetiştirmektir. Bunun yanında Lisans eğitiminde görev alacak nitelikli akademisyen sayısının 

artırılmasıdır.  

Hedef: 

Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı İç Hastalıkları 

hemşireliğine temel oluşturabilecek kavram, durum ve yaklaşımları tartışmak, kronik 

hastalıklara yönelik risk faktörlerinin azaltılabilmesi için erken teşhis hizmetlerine yönelik 

eğitimleri arttırmak, kronik hastalık risklerine yönelik olarak, sağlıklı yaşam tarzı teşvik 

edilecek; koruyucu ve tedavi edici hizmet kapasitesi geliştirmek, bulaşıcı olmayan hastalıklar 

başta olmak üzere, hastalıklara ilişkin tarama sürecine yönelik iç hastalıkları hemşiresinin eğitim 

sorumluluğu, evde sağlık hizmetleri ve yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerine erişimin 

kolaylaştırılması, yoğun bakım, palyatif bakım, kronik durumların acil sağlık hizmeti, yoğun 

bakım, onkoloji gibi özellikli sağlık hizmetlerinin bakım kalitesi yükseltilebilmesine 

sağlamaktır. Alana özgü bilimsel bilgi kazanmış, klinik alanda, sahada veya çalışacakları 

ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, 

yenilikçi, özgün çözümler üretebilen İç Hastalıkları Hemşireleri yetiştirmektir. 

 

 

 



Düze y-Tü rki ye Yüks ekö ğreti m Y eterlilikler Çerçev esi (TYYÇ) ve V erilen Derece  

Verilen Derece 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere  HEMŞIRELIK ANABILIM DALI İÇ 

HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI YÜKSEK  LİSANS DERECESİ verilmektedir. 

Düze yi  

Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lprogramı 120 AKTS kredisinden 

oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yüksekö ğre timd e Avru 

p a Yeterlilikler Üst Çerçev esi (QF -EHEA) ”' nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile 

“ Tü rki ye Yük s ekö ğreti m Y eterlilikler Çerç eves i (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "7. Düzey" 

yeterlilikleri için belirlenmiş    olan    AKTS    kredi    koşullarını    ve    düzey    yeterliliklerini;    

ayni    zamanda,  “Avru p a    Yaşa m    Bo yu Öğren me Yeterlilikler Çerç ev esi (EQF -LLL)” nde 

tanımlanan "7. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır. 

Kab u l Koşu lları  

Kabul koşullarına Türkiye Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği yönetmeliklere uygun olarak 

karar verilmektedir. Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul için gerekli koşullar 

hakkındaki bilgi, her akademik yılın başında üniversitenin web sayfasında duyurulur. Aşağıdaki 

koşullar hem Türk hem de yabancı uyruklu öğrenciler için geçerlidir: 

a) Hemşirelik Anabilim Dalı  İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans programına başvuracak 

adaylar, Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari koşulları 

sağlamaları gereklidir. 

b) Programa kabul edilecek olan öğrenci sayısı, Anabilim Dalının önerisi olarak Enstitü 

Müdürlüğüne bildirilir. Bu kontenjanlar ilgili Enstitünün yönetmeliğindeki hükümler yerine 

getirildikten sonra, istenen başvuru koşullarıyla birlikte ilan edilir. 

c) Programa başvurabilmek için, adayların Hemşirelik Fakültesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü/ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans diplomasına sahip olması 

gerekmektedir.  

d) Programa kabul edilecek öğrencilerin, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığının Lisansüstü 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5. (1) maddesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 8.(2) maddesi uyarınca ALES' Sayısal puan 

türünden en az 60 puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca öğrenci kabulünde 2 Haziran 2007 tarih 

ve 26540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan hükümler de başarı değerlendirmesinde 

kullanılır. 

e) ALES puanının geçerlilik süresinin belirlenmesinde YÖK’ün belirlediği süre esas alınır. 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/qf.asp
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/qf.asp
http://tyyc.yok.gov.tr/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm


f) Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü ve yerleştirilmesi: Yükseköğretim Kurumu 

Başkanlığı’nın Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5. (3) maddesi uyarınca 

adayların başarı durumu Enstitünün Yönetmeliği esas alınarak belirlenir. 

g) Tezli yüksek lisans programlarına; ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve 

mülakat/yetenek sınavından alınan puan esas alınarak öğrenci kabul edilir. 

h) Mezuniyet not ortalaması dörtlük katsayı sisteminde olanların notlarının yüzlük sistem 

karşılıkları için Yükseköğretim Kurulunun dönüşüm tablosu esas alınır. 

i) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

13. (1) maddesi uyarınca Tezli yüksek lisans programlarına bir lisans programı mezunu olarak 

başvuran adaylara ilişkin şartlar şu şekildedir: Tezli yüksek lisans programına; Öğrenci kabulünde 

adayların mülakat/yetenek sınavına girebilmeleri için adayın ALES puanının %60’ı, lisans 

mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır ve belirlenen kontenjanın 3 katı 

kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanının hesaplanmasında; lisans mezuniyet not ortalaması, 

ALES puanı ve mülakat/yetenek puanı değerlendirilir. Giriş başarı puanı; adayın ALES puanının 

%50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve mülakat/yetenek sınavından aldığı puanın 

%20’si toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılabilmesi için hesaplanan giriş başarı 

puanının 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir. 

j) Mülakat sınavı yapılan bu programda baraj puanı 100 üzerinden en az 50 olup, daha düşük 

puan alan adaylar ile mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır. 

Daha    fazla    bilgi    için    Kurumsal Bilgiler    menüsünde    yer    alan    Yükse k    Lis an s    

Kab u l     P ro sed ü rleri ve Ka yıt   P ro sed ü rleri bölümünü ziyaret ediniz. 

Yabancı öğrencilerin kabul koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz. 

İletişim: Uluslararası İlişkiler Ofisi  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu,  

Niğde, TÜRKİYE Tel: 0 388 225 21 48  

Faks: 0 388 225 23 85  

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr  

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php 

Önceki Öğren men in Tan ın ması  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir 

başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir 

Üniversitesi’nde kayıtlı Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Yükseklisans 

programı ile uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının 

uyumu ve muafiyet konularına Enstitü Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun 

olarak karar verilir. 

http://www.nigde.edu.tr/ects/index.php
http://www.nigde.edu.tr/ects/index.php
http://www.nigde.edu.tr/ects/index.php
http://www.nigde.edu.tr/ects/index.php
mailto:erasmus@ohu.edu.tr


Program Profili 

Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, öğrencinin Alana 

özgü  bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini 

kazanmasını hedeflemektedir. Program, öğrencilere Hemşirelik alanı yanında İç Hastalıkları 

Hemşireliği alanlarında uzmanlaşma imkânı tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. 

Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı  (Bologna Süreci 

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde "İkinci Düzey", TYYÇ’de "7. Düzey"), mezunlarına 

ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma 

alanlarına ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir 

programdır. 

 Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye 

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları 

aşağıda verilmiştir:  

• ISCED Eğitim Alan Kodu: 72- Sağlık-723-Hemşirelik ve Bakım 

• Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): 

Akademik ağırlıklı "7. Düzey" yüksek lisans derecesi 

 

Eğitim Ö ğreti m Meto d ları  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim 

yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar,  amaç  ve  hedeflerine  göre,  bu  listede  sıralanan  

yöntemlerin  çoğunu  kullanmaktadır.  Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği, 

hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-

öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili 

yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır. 

 Kullan ılan Eğitim-Öğreti m Yön te mlerin d en Örnekler  

• Ders & Sınıf İçi Etkinlikler 

• Vaka Çalışması 

• Okuma 

• Ödev 

• Proje Hazırlama 

• Seminer 

• Staj 

• Web Tabanlı Öğrenme 

• Uygulama 

• Yerinde Uygulama 

• Mesleki Faaliyet 

• Sosyal Faaliyet 



• Tez Hazırlama 

• Rapor Yazma 

 Örneklerle Birlikte Mezu n ların Mesleki P ro filleri  

İç Hastalıkları Hemşireliği Yükseklisans programını bitiren mezunlar, Sağlık Bakanlığı, 

Üniversite ve Özel hastanelerin iç hastalıkları kliniklerinde klinik hemşiresi/klinik sorumlusu / 

yönetici hemşire olarak veya evde bakım kurumlarında vaka yöneticisi hemşire olarak 

çalışabilmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin, Hemşirelik Fakültelerinin veya Sağlık 

Yüksekokullarının İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarında akademisyen olarak görev 

alabilmektedir. 

Yeterlilik Ölçü tleri & Yön etmelik ler  

Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programından Genel 

Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.5/4.00’den az olmayan, tezini başarıyla savunmuş olan 

ve programdaki tüm derslerini (120 AKTS) en az CB ya da S notuyla geçmiş olan öğrencilere 

verilmektedir. 

Detaylı bilgi için ""Ö mer Halisde mir Üniversite si Lisan süstü Eğitim-Ö ğreti m ve Sın av Yön 

etmeliği " bakınız. 

 Akad e mik İlerle me Olan akl arı  

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları 

Hemşireliği ya da Anabilim Dalı ile ilgili alanlarda doktora programlarına başvurabilir. 

Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans 

programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda 

aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her 

üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde 

ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, 

başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de 

gerekmektedir. 

Sın av Yön etmelikleri, Değerl en d irme ve Not Sistemi  

Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programı süresince 

öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan 

yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı 

kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir 

• Ara Sınav 

• Final Sınavı 

• Telafi Sınavı 

• Ödev Değerlendirme 

http://www.nigde.edu.tr/ckfinder_portal/userfiles/files/2013%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0K.pdf
http://www.nigde.edu.tr/ckfinder_portal/userfiles/files/2013%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0K.pdf
http://www.nigde.edu.tr/ckfinder_portal/userfiles/files/2013%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0K.pdf
http://www.nigde.edu.tr/ckfinder_portal/userfiles/files/2013%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0K.pdf


• Rapor Sunma 

• Bilgisayarla Sunum Yapma 

• Tez Sunma 

• Belge Sunma 

Sın avlar: 

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve 

zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi ve final 

sınavı sonuçlarına dayanarak ve ayrıca öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate 

alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. 

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 ve final 

sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm yüksek lisans programlarındaki tüm dersler için 

% 60'dır. 

Değerlend ir me:  

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve 

final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden 

yapılır. 

Bir dersten AA, BA, BB, CB ve S (Başarılı) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış 

sayılır. Öğrencilerin başarı durumu; yarıyıl akademik ortalaması ve genel akademik ortalamaları 

4.00 üzerinden  hesaplanarak belirlenir ve her dönemin sonunda duyurulur. Bir dersin kredisi 

ile o dersten alınan başarı notunun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl 

akademik ortalaması, ders planında o yarıyılda bulunan derslerden alınması gerekenlerin ağırlıklı 

puanları toplamının, derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Yıllık dersler bahar yarıyılı 

akademik ortalamasına dâhil edilir. Genel akademik ortalama, öğrencinin öğrenim süresi 

içinde almak zorunda olduğu bütün derslerden aldığı başarı notları esas alınarak hesaplanacak 

ağırlıklı puanlar toplamının, alınan derslerin kredi toplamına (120 AKTS) bölünmesiyle bulunur. 

Ders başarı notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde belirlenir: 

Not Harf notu Katsayı 

90-100 AA 4.00 

85-89 BA 3.50 

80-84 BB 3.00 

75-79 CB 2.50 

70-74 CC 2.00 

65-69 DC 1.50 

60-64 DD 1.00 

50-59 FD 0.50 

0-49 FF 0.00 

 

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme ” bölümünü ziyaret ediniz. 

 

 

http://www.nigde.edu.tr/elektrikelektronikmuhendisligi/page.php?page=13


Mezu n iyet Koşulları  

Bir öğrencinin Yüksek Lisans Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları 

karşılaması gerekmektedir: 

• Geçer not alarak 120 AKTS kredisini tamamlamak (7 yüksek lisans dersi için 54 AKTS 

kredisi, Seminer Dersi için 6 AKTS kredisi, 2 Özel Alan Dersi için 20 AKTS kredisi ve 

art arda 2 yarıyıl boyunca yapılan Tez Çalışmaları için 40 AKTS kredisi) 

• Tezini hazırlayıp başarıyla sunmak 

Detaylı bilgi için "Ömer H alisdemir Üniversite si Lisan süstü Eğitim-Ö ğreti m ve Sın av Yön 

etmeliğ i" bakınız. 

Öğreti mTü rü  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği yüksek 

lisans programı, online,tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir. 

 

İletişim (P ro gram Dire ktö rü ya d a Den gi)  

 
Mevki Adı Soyadı Telefon E-Posta 

  ANABİLİM DALI 

BAŞKANI 

Doç.Dr.Hanife ÖZÇELİK 03882112839 hanifeozcelik@ohu.edu.tr 

http://www.nigde.edu.tr/ckfinder_portal/userfiles/files/2013%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0K.pdf
http://www.nigde.edu.tr/ckfinder_portal/userfiles/files/2013%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0K.pdf


 


