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0.1. Programa ait genel, tanıtıcı bilgiler sunulmalıdır.   

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yüksek Sağlık Şurası’nın 23 Mayıs 1995 

tarih ve 185/1 sayılı kararları doğrultusunda 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Tokat Sağlık Yüksekokulu’nun 

2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılarak Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşmesi ile 

kurulmuştur. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi üniversitemizin Taşlıçiftlik Yerleşkesi’nde olup il merkezinde 

bulunmaktadır. 11.711 m2 lik Sağlık Bilimleri Fakültesi bina projesi tamamlanmış olup 2019 Haziran 

ayında faaliyete geçmiştir. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi lisans programında Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme 

ve Diyetetik, Hemşirelik ve  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine eğitim verilmekte, 

ebelik ve hemşirelik bölümlerinde lisansüstü öğrenci kabulü yapılmaktadır. 1993- 1994 yılında 

hemşirelik bölümünde, 1997-1998 yılında ebelik bölümünde öğrenci alımına başlanmıştır. 2018-2019 

Eğitim–Öğretim yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümlerine, 

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında ise Beslenme ve Diyetetik Bölümüne öğrenci alımına 

başlanmıştır. 

Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinde lisans tamamlama programları bulunmaktadır.  

Fakültemizde 3 Profesör, 3 doçent, 31 Doktor Öğretim Üyesi, 9 Öğretim Görevlisi, 10 

Araştırma Görevlisi olmak üzere 56 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Fakültemizde 16 derslik ve 8 

laboratuvar bulunmaktadır. 

Hemşirelik bölümünde 1 Profesör, 1 Doçent, 11 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi 

ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 22 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümde dört derslik ve 

2 Beceri Laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrenciler temel bilim dersleri, mesleki dersler ve sosyal 

bilimlerle ilgili dersler olmak üzere üç grupta ders almaktadırlar. Ders programında zorunlu derslere ek 

olarak öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri seçmeli dersler de bulunmaktadır. Teorik 

dersler Fakülte dersliklerinde yapılmaktadır.  Uygulamalı dersler dersin içeriğine ve gereklerine göre 

değişmekte olup, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve tüm 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak yürütülmektedir. Meslek derslerinin uygulamaları 

sorumlu öğretim elemanlarınca yürütülmektedir. Öğrenci Değişim Programları (Erasmus, Farabi, 

Mevlana) kapsamında öğrencilerimiz üniversitemizin anlaşmalı olduğu yurtiçi ve yurtdışındaki 

üniversiteler arasından seçtiği üniversitede, programın koşullarına uygun olarak eğitim 

alabilmektedirler.  



Fakültemizde eğitim dili Türkçe'dir ve eğitim-öğretim süresi tüm programlar için 4 yıldır. 

Lisans programlarımızdan mezun olabilmek için 240 AKTS' lik zorunlu ve seçmeli ders yükünün 

başarıyla tamamlanması gerekmektedir. 

https://sbf.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=31573&m=tanitim 

https://sbf.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=32382&m=tanitim&bidr=11431&bid=11431 

 

1. ÖĞRENCİLER  

1.1. Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişimi uygulamaları 

yürütülüyor olmalıdır. Ayrıca, başka kurumlarda ve/veya programlarda alınmış dersler ve 

kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde uygulanan politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve 

uygulanıyor olmalıdır. 

Türkiye ve yabancı ülkelerin yükseköğretim kurumlarından öğrenci yatay ve dikey geçişleri, 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana 

dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 

(https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5), Ek  

Madde 1 hükümleri (https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-

ilkeleri), Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans 

Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110729-8.htm) ile  Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile 

Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge’ye göre kabul edilir 

(https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/mevzuat_49/dosya_icerik/6182673/mevzuat_20210

526134458.pdf).  

Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı, her yıl düzenli olarak ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 

ve 50’den az olan diploma programlarında iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde 

olan diploma programlarda dört kişi olacak şekilde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş kontenjanı, yükseköğretim kurumlarındaki her bir 

diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90'ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u olarak belirlenmektedir 

(https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KONTKILAVUZ6082018.pdf). Yatay geçiş 

yapmak isteyen öğrenciler gerekli evraklarla birlikte “Yatay Geçiş Başvuru Formu”nu doldurup Online 

Öğrenci işleri Birimine başvurularını yapmaktadırlar. Başvurularla ilgili ön değerlendirme hemşirelik 

bölümü yatay-dikey geçiş komisyonu tarafından yapılmaktadır.  

2. ve 3. sınıf güz yarıyılında kurumlar arası yatay geçiş ile öğrenci alınmaktadır, birinci ve son 

sınıfta yatay geçiş alınmamaktadır.  Öğrenci sayıları, istenilen belgeler, başvuru şartları ve 

değerlendirme yöntemleri öğrenci işleri web sayfasında yayınlanmaktadır. Başvuran öğrenciler bölüm 

tarafından kurulan komisyon tarafından değerlendirilip aldıkları puana göre asil ve yedek öğrenciler, 

https://sbf.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=31573&m=tanitim
https://sbf.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=32382&m=tanitim&bidr=11431&bid=11431
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110729-8.htm
https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/mevzuat_49/dosya_icerik/6182673/mevzuat_20210526134458.pdf
https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/mevzuat_49/dosya_icerik/6182673/mevzuat_20210526134458.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KONTKILAVUZ6082018.pdf


alınamayanlar öğrenci işleri web sayfasında yayınlanmaktadır. Geldiği üniversiteden aldığı dersleri 

yatay-dikey geçiş komisyonu tarafından içerik, saat ve AKTS’lerini inceleyerek   her öğrencinin dersleri 

incelenerek muaf olacağı ve alacağı dersler tablo yapılarak fakülte yönetim kuruluna sunulmaktadır. 

Öğrenciler Öğrenci Bilgi Sistemi’nden muaf oldukları dersleri, notları ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 

(GANO)’nı görebilmektedir. 

Merkezi sistem yatay geçişte tüm sınıflara yatay geçiş yapılmaktır. Merkezi sistem yatay geçişte 

üniversiteye yerleştirildiği yıl puanı bölümümüzden fazla olduğunda başvuru yapabilmektedir. 

Yerleştirilmeye hak kazanan öğrenciler kaydını yaptırdıktan sonra daha önce almış olduğu dersler yatay-

dikey geçiş komisyonu tarafından değerlendirilerek muafiyet ve alması gereken dersler belirlendikten 

yönetim kuruluna sunulup ders kayıtları yapılır.  

Dikey geçiş kabulünde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi önlisans-lisans eğitim öğretim 

yönetmeliği uygulanmaktadır 

(https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/mevzuat_49/dosya_icerik/8696513/mevzuat_20211

125093943.pdf). 

Hemşirelik Bölümüne dikey geçişle öğrenciler “Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön 

Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” 

uygulanmaktadır (https://thk.edu.tr/documents/mevzuat). 

3. sınıf güz yarıyılında dikey geçiş ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından yerleştirilme 

yapılmaktadır. Kaydını yaptıran öğrencilerin daha önce mezun olduğu programdan aldıkları dersleri 

yatay-dikey geçiş komisyonu tarafından içerik, saat ve AKTS’lerini inceleyerek   her öğrencinin dersleri 

incelenerek muaf olacağı ve alacağı dersler tablo yapılarak fakülte yönetim kuruluna sunulmaktadır. 

Öğrenciler Öğrenci Bilgi Sistemi’nden muaf oldukları dersleri, notları ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 

(GANO)’nı görebilmektedir. 

Çift ana dal, yan dal yapılmamaktadır.  

Hemşirelik bölümü öğrencileri lisans eğitimlerinin belirli bir döneminde başka bir yükseköğretim 

kurumunda yurt içi (Farabi) ve yurt dışı (Erasmus, Mevlâna) öğrenci öğrenme hareketlilik programları 

ile eğitim görebilmektedirler (https://sbf.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-

TR&mk=31589&m=degisim_programlari). Öğrenci değişimi bulunan üniversiteler Erasmus 

Korordinatörlüğü web sitesinde yayınlanmaktadır 

(https://erasmus.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11392/ikili_anlasmalar_387/dosya_icerik/4649198/iki

li_anlasmalar_20220413160956.pdf?d=tr-TR&mk=36795&m=ikili_anlasmalar). Değişim 

programından yararlanmak isteyen öğrenciler bölümün Erasmus, Farabi ve Mevlana Koordinatörlükleri 

danışmanlığında uygulamadan yararlanmaktadırlar. 

Başka kurumlarda ve/veya programlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin 

değerlendirilmesinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi önlisans-lisans eğitim öğretim yönetmeliği 

uygulanmaktadır 

https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/mevzuat_49/dosya_icerik/8696513/mevzuat_20211125093943.pdf)
https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/mevzuat_49/dosya_icerik/8696513/mevzuat_20211125093943.pdf)
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https://erasmus.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11392/ikili_anlasmalar_387/dosya_icerik/4649198/ikili_anlasmalar_20220413160956.pdf?d=tr-TR&mk=36795&m=ikili_anlasmalar


(https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/mevzuat_49/dosya_icerik/8696513/mevzuat_20211

125093943.pdf). 

1.2. Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılacak anlaşmalar ve kurulacak 

ortaklıklar ile öğrenci hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemler alınmalıdır. 

Bölümümüzde yurt içi (Farabi)) ve yurt dışı (Erasmus, Mevlâna) değişim programları mevcuttur 

(https://sbf.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=31589&m=degisim_programlari). 

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin 

Yönetmelik’e göre Farabi değişim programı uygulanmaktadır 

(https://farabi.yok.gov.tr/Documents/Mevzuat/farabi_yonetmeligi.pdf). 

Öğrencilerin; Öğrenim hareketliliği ve Staj hareketliliği mevcuttur 

https://erasmus.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11392/ogrenci_hareketliligi_385/dosya_icerik/212322

7/ogrenci_hareketliligi_20210618153036.pdf?d=tr-TR&mk=36793&m=ogrenci_hareketliligi. 

Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik’e göre Mevlana değişim programı 

uygulanmaktadır 

(https://mevlana.yok.gov.tr/Documents/mevzuat/Mevlana_Yonetmelik_002.PDF.pdf). 

1.3. Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık hizmetleri 

etkin biçimde verilmelidir. 

Birinci sınıf öğrencileri eğitim öğretimin ilk haftasında üniversite, bölüm tanıtımı, dersler, yönergeler 

vb. hakkında bilgilendirilmektedir. Tüm öğrencilerin danışman öğretim elemanı bulunmakta, ders 

kayıtları vb durumlar hakkında danışmanlık yapmaktadır.  

2020 Hemşirelik Bölümü müfredatında 1. sınıf 2. yarıyılda zorunlu haftada iki saat “Kariyer 

Planlama” dersi bulunmaktadır 

(https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=200

1229#). 

1.4. Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki başarıları şeffaf, 

adil ve tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. 

“Ölçme ve değerlendirme “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır. Bir dersin başarı notu; ara sınav 

notunun/ara sınav not ortalamasının %40’ı ile dönem sonu/yılsonu veya bütünleme sınav notunun %60’ı 

toplanarak hesaplanır. Başarı notunun belirlenmesinde çoklu yöntem kullanılabilir. Bu durumda; sınav, 

ödev, uygulama, laboratuvar, proje, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerin dönem içi 

ve/veya dönem yılsonu-bütünleme değerlendirmesinde hangi oranlarda etki edeceği ilgili öğretim 

elemanının/elemanlarının önerisi ve bölüm akademik kurulunun, sınıf geçme sistemi uygulanan 

fakültelerde ve anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun onayı ile 

belirlenir ve dönem başlamadan bir hafta önce öğrenciye duyurulur. Aynı ders için farklı uygulama 

yapılamaz. Dersin özelliğine göre, bölüm akademik kurulunun, sınıf geçme sistemi uygulanan 

fakültelerde ve anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun ve ilgili 

https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/mevzuat_49/dosya_icerik/8696513/mevzuat_20211125093943.pdf)
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kurullarının onayı ile sınav yapılmamasına karar verilebilir. Notlar 100 (yüz) üzerinden verilir. Bir 

dersten başarılı olabilmek için başarı notunun en az 60 olması gerekir. Ancak dönem sonu/yılsonu 

sınavından veya bütünleme sınavından alınan notun en az 50 olması gerekir. Başarı notunun kesirli 

çıkması halinde notun buçuk ve üzeri bir üste, daha küçükleri ise alt tam sayıya tamamlanır.” 

(https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/mevzuat_49/dosya_icerik/8696513/mevzuat_20211

125093943.pdf). Program kılavuzunda belirtilmiş ve web sitesinde yayınlanmıştır 

(https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bi

lgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf?d=tr-

TR&mk=37523&m=bilgilenirme_kilavuzu&bidr=11431&bid=11431).   

Uygulamalar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

Mesleki Uygulama Yönergesi doğrultusunda değerlendirilmektedir 

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/33490967). 

 

1.5. Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm koşulların 

yerine getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve uygulanıyor olmalıdır. 

Programın başarıyla tamamlanması için öğrencilerin müfredatta belirtilen tüm dersleri alarak başarmış 

olması ve 240 AKTS’lik krediyi tamamlaması gerekmektedir. Program kılavuzunda belirtilmiş ve web 

sitesinde yayınlanmıştır 

(https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bi

lgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf?d=tr-

TR&mk=37523&m=bilgilenirme_kilavuzu&bidr=11431&bid=11431).    

(https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=200

1229#).  

 

2. PROGRAMIN EĞİTİM AMAÇLARI 

2.1. Değerlendirilecek her program için program eğitim amaçları tanımlanmış olmalıdır. 

Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 

davranış haline getiren hür ve bilimsel düşünce gücüne; geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına 

saygılı, bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda, bilgili ve becerikli, günlük 

yaşam içinde insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişimlere duyarlı, sağlıklı 

ya da hasta bireylerin her ortamda bakım gereksinimini mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilecek, 

aynı zamanda sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirebilecek, sağlık 

eğitimi, sağlık yönetimi ve sağlık araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki 

etik ve ilkelerini göz önünde bulundurabilecek nitelikte profosyonel sağlık elemanı yetiştirmektir 

(https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=200

1229).  

 

https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/mevzuat_49/dosya_icerik/8696513/mevzuat_20211125093943.pdf)
https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/mevzuat_49/dosya_icerik/8696513/mevzuat_20211125093943.pdf)
https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf?d=tr-TR&mk=37523&m=bilgilenirme_kilavuzu&bidr=11431&bid=11431
https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf?d=tr-TR&mk=37523&m=bilgilenirme_kilavuzu&bidr=11431&bid=11431
https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf?d=tr-TR&mk=37523&m=bilgilenirme_kilavuzu&bidr=11431&bid=11431
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https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf?d=tr-TR&mk=37523&m=bilgilenirme_kilavuzu&bidr=11431&bid=11431
https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf?d=tr-TR&mk=37523&m=bilgilenirme_kilavuzu&bidr=11431&bid=11431
https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf?d=tr-TR&mk=37523&m=bilgilenirme_kilavuzu&bidr=11431&bid=11431
https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=2001229
https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=2001229
https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=2001229).
https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=2001229).


2.2. Bu amaçlar; programın mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer 

hedeflerine ve mesleki beklentilere uymalıdır. 

Amaçlar mezunların yakın gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerine ve mesleki beklentileri ile 

uyumludur. Hemşirelik Bölümü mezunları Sağlık Bakanlığı’na ve Üniversitelere bağlı hastanelerle, özel 

hastanelerde, toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde ve dispanserlerde çalışabilirler. 

Hemşirelik Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümlerinde 

öğretim elemanı olarak da çalışabilmektedirler. 

(https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=200

1229#).  

 

2.3. Amaçlar, üniversitenin, Fakülte/Enstitü/YO/MYO’nun ve bölümün misyonlarıyla uyumlu 

olmalıdır. 

Üniversitenin misyonu;  

Evrensel değerlere sahip, insana, topluma ve doğaya saygılı, donanımlı, ülkenin sosyokültürel ve 

ekonomik gelişimine katkı sağlayacak girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmek, bölgesel, ulusal ve 

uluslararası sorunlara çözümler üretecek bilimsel çalışmalar yapmak, üniversitenin birikimlerini 

insanlığın hizmetine sunmak  (https://www.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-

TR&mk=30451&m=misyon_vizyon#:~:text=Evrensel%20de%C4%9Ferlere%20sahip%2C%20insana

%2C%20topluma,yapmak%2C%20%C3%BCniversitenin%20birikimlerini%20insanl%C4%B1%C4%

9F%C4%B1n%20hizmetine). 

 

  Fakültenin misyonu;  

• Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş ve yeniliklere açık; milli ve manevi değerlere sahip; mesleki 

bilgi ve becerilerini evrensel ilkeler ve kültürel değerleri ile birleştirebilen; bireyin bütünlüğüne, 

insan haklarına ve yaşama saygılı; kültür ve sanat konularında duyarlı; eğitim teknolojilerini 

kullanabilen ve iletişim becerisi yüksek; yaşam boyu öğrenme ve gelişmeye istekli; disiplinler 

arası çalışmanın önemini benimsemiş ve mesleki etik ilkelerine bağlı; sorgulayan, hedefleri 

olan, değer üretebilen ve çözüm odaklı sağlık profesyonelleri ve eğitimciler yetiştirmek 

• İnterdisipliner ve multidisipliner çalışmalar ile bilime katkı sunmak 

• Kanıta dayalı bilgi ve uygulamalar ile birey ve toplum sağlığı yararına çalışmak 

(https://sbf.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=31572&m=misyon_vizyon). 

 

Bölüm Misyonu;  

Evrensel değerlere sahip, insana, topluma ve doğaya saygılı, donanımlı, ülkenin sosyokültürel 

ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası sorunlara çözümler 

üretmek, üniversitenin birikimlerini insanlığın hizmetine sunmak 

(https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx#). 

https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=2001229
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https://sbf.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=31572&m=misyon_vizyon
https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx


 

2.4. Amaçlar, programın çeşitli iç ve dış paydaşlarını sürece dâhil ederek belirlenmelidir. 

İç ve dış paydaş toplantıları yapılması planlanmaktadır.  

 

2.5. Programın amaçları kolayca erişilebilecek şekilde yayımlanmış olmalıdır. 

Programın amaçları program kılavuzunda belirtilmiş ve web sitesinde yayınlanmıştır 

(https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bi

lgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf?d=tr-

TR&mk=37523&m=bilgilenirme_kilavuzu&bidr=11431&bid=11431),  

(https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curS

unit=2001229#).  

 

2.6. Program iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun aralıklarla 

güncellenmelidir. 

Program iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda toplantı yapılması planlanmaktadır. 

 

3. PROGRAM ÇIKTILARI  

3.1. Program çıktıları, program eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve 

davranış bileşenlerinin tümünü kapsamalı ve ilgili akreditasyon kuruluşlarının (MÜDEK, 

FEDEK, SABAK, EPDAD ve benzeri) değerlendirme çıktılarını da içerecek biçimde 

tanımlanmalıdır. Programlar, program eğitim amaçlarıyla tutarlı olmak koşuluyla, kendilerine 

özgü ek program çıktıları tanımlayabilirler. 

Eğitim programının çıktıları HUÇEP, HEPDAK ve TYYÇ çıktıları göz önünde bulundurularak 

hazırlanmıştır. Web sitesinde yayınlanmıştır. 

(https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=200

1229#).  
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(https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=200

1229#). 

 

 

 

 
Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler 

şunları yapabileceklerdir: 

1 
Ulusal ve uluslararası düzeyde tüm çalışma alanlarında hemşirelik mesleğinin gelişimini, felsefesini, 

rollerini, sorumluluk ve işlevlerini tanımlar. 

2 
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını ve bu sistemlerin 

birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. 

3 
Birey, aile ve topluma bütüncül ve hümanitik bir yaklaşımla sağlığı koruyucu geliştirici, hastalıkları 

önleyici, tedavi edici ve destekleyici hemşirelik bakımı yapar. 

4 
Aile planlaması, genetik, kronik hastalıklar, ruhsal hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar vb. konularda 

danışmanlık yapar. 

5 
Hemşirelik uygulamaları için gerekli olan temel becerileri ve modern teknik araç-gereçleri kullanma 

becerisine sahiptir. 

6 Öğrenme, öğretme ve yönetim sürecini hemşirelik uygulamalarında kullanır. 

7 Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

8 Kendini entelektüel yönden geliştirecek aktivitelere katılır. 

9 Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları uygulamalarında kullanır. 

10 
Hemşirelik aktivitelerinde hemşirelik sürecini kullanarak uygun, etkin ve güvenli bir hemşirelik 

bakımını uygular. 

11 Hemşirelik uygulamalarında insan ve hasta hakları ile yasal ve etik ilkelere göre hareket eder. 

12 Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model, topluma örnek olur. 

13 
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını ve bu sistemlerin 

birbirleriyle olan ilişkilerine ait temel bilimsel bilgileri mesleki uygulamalarında kullanır. 

14 Eleştirel düşünme ve araştırmalar yoluyla kanıta dayalı hemşirelik bilgi ve uygulamalarını geliştirir. 

15 Ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşların faaliyetlerini takip eder. 

16 Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir. 

17 Mesleki sorunlarla ilgili eylem planı oluşturur. 

18 Disiplinlerarası iletişim sağlar ve işbirliği kurar. 

19 Her yaş grubu ile terapötik iletişim kurar. 

20 
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek, ulusal ve uluslar arası alandaki yenilikleri takip eder ve bu 

davranışını devam ettirir. 

https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=2001229
https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=2001229


3.2. Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerinin program çıktılarını sağladıkları 

kanıtlanabilmelidir. 

Her ders için program çıktılarını karşılama durumları belirtilmiş ve web sitesinde yayınlanmıştır 

(https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=200

1229#).  

 

4. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME  

4.1. Kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın sürekli 

iyileştirilmesine yönelik olarak kullanıldığına ilişkin kanıtlar sunulmalıdır. 

Bölümümüzde gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucu elde edilen sonuçlar öğrenci 

bilgi sistemine yansıtılmaktadır. Sistemin öğrenci ve akademisyen girişi ayrı olup hem öğrenciler hem 

de akademisyenler sisteme kendi şifreleri ile girebilmektedir. Bölümümüzün Öğrenci Bilgi Sistemine 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi web sayfasında https://obs.gop.edu.tr/ linkinden ulaşılmaktadır.  

Avrupa'da birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş 

Bologna sürecine Türkiye 2001 yılında dahil olmuştur. Bu süreç kapsamında yapılan AKTS çalışmaları 

ile müfredat tekrar gözden geçirilmiştir. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ders Bilgi Paketi 

oluşturularak hemşirelik programlarına ilişkin eğitim amaçları, hedefleri ve program yeterlikleri; eğitim 

programlarındaki ders planları, dersler ile program yeterlikleri arasındaki ilişkileri; derslerin amaç- 

öğrenme çıktıları- değerlendirme bileşenleri gibi detaylı ders bilgileri; öğretim üyelerinin paylaşacağı 

dokümanlara ulaşılması sağlanmıştır. Bölümümüzün Ders Bilgi Paketine Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin web sayfasında 

(https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/

bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf?d=tr-

TR&mk=37523&m=bilgilenirme_kilavuzu&bidr=11431&bid=11431).   Linkinden ulaşılmaktadır.  

 

Öğrencilerinin eğitimlerinin bir bölümüne farklı bir şehir veya ülkedeki üniversitelerde devam 

etmelerine olanak sağlayan Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi değişim programlarından 

öğrencilerimizin faydalanması sağlanarak farklı yerlerdeki hemşirelik bölümleri ile etkileşim kurmaları 

ve bu sayede vizyonlarını genişletmelerine katkı sağlanmaktadır.  Bölümümüzün öğrenci değişim 

programlarına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin web sayfasında 

https://sbf.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=trTR&mk= 31589&m=degisim_programlari linkinden 

ulaşılmaktadır.  

 

Günümüzde sürekli değişen sağlık sisteminin ihtiyaçları göz önüne allanarak ve ülkemizdeki diğer 

üniversitelerdeki hemşirelik bölüm programları ile karşılaştırmalar yapılarak yeni dersler açılmakta 

veya mevcut derslerin içeriklerinin güncellenmesi sağlanmaktadır. Bölümümüzde 2020 yılında 

güncellenen müfredat yenileme çalışmasına ilişkin dökümanlara Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=2001229
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü web sayfasında ilan edilmiştir 

((https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=2

001229#). 

 

4.2. Bu iyileştirme çalışmaları, başta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, programın 

gelişmeye açık tüm alanları ile ilgili, sistematik bir biçimde toplanmış, somut verilere dayalı 

olmalıdır. 

Programın iyileştirilmesi amacıyla iç ve dış paydaşlarla görüşmeler yapılması planlanmaktadır (Kayıtlı 

öğrenciler, öğretim elemanları, iş birliği yaptığımız kurum çalışanları, mezunlarımız, hasta ve yakınları). 

 

• İyileştirme çalışmaları, programın gelişmeye açık tüm alanları ile ilgili, sistematik bir biçimde 

toplanmış somut verilere dayanmakta mıdır? (İyileştirme faaliyetleri dâhilinde yapılan 

görüşme ve toplantı raporları, program üzerinde yapılan değişikliklere ilişkin kurul kararları 

kanıt olarak sunulabilir.) 

İyileştirme çalışmaları ders sorumlu öğretim elemanları, ülkemizdeki diğer üniversitelerin 

müfredatları ve ülkemizin sağlık koşulları dikkate alınarak hazırlanacaktır. İç ve dış paydaşlardan 

görüşler alınması planlamaktadır.  

 

5. MÜFREDAT  

5.1. Her programın program eğitim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen bir müfredatı 

(eğitim planı) olmalıdır. 

• Hemşirelik Programının Amacı: Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkesine karşı 

görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren hür ve bilimsel düşünce 

gücüne; geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, bireyin, ailenin ve toplumun 

sağlık gereksinimleri doğrultusunda, bilgili ve becerikli, günlük yaşam içinde insanı ve insan 

sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişimlere duyarlı, sağlıklı ya da hasta bireylerin 

her ortamda bakım gereksinimini mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilecek, aynı zamanda 

sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirebilecek, sağlık 

eğitimi, sağlık yönetimi ve sağlık araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken 

mesleki etik ve ilkelerini göz önünde bulundurabilecek nitelikte profosyonel sağlık elemanı 

yetiştirmektir. 

 

• Program Öğrenme Çıktıları 

1. Ulusal ve uluslararası düzeyde tüm çalışma alanlarında hemşirelik mesleğinin gelişimini, 

felsefesini, rollerini, sorumluluk ve işlevlerini tanımlar. 



2. İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını ve bu 

sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. 

3. Birey, aile ve topluma bütüncül ve hümanitik bir yaklaşımla sağlığı koruyucu geliştirici, 

hastalıkları önleyici, tedavi edici ve destekleyici hemşirelik bakımı yapar. 

4. Aile planlaması, genetik, kronik hastalıklar, ruhsal hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar vb. konularda 

danışmanlık yapar. 

5. Hemşirelik uygulamaları için gerekli olan temel becerileri ve modern teknik araç-gereçleri 

kullanma becerisine sahiptir. 

6. Öğrenme, öğretme ve yönetim sürecini hemşirelik uygulamalarında kullanır. 

7. Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

8. Kendini entelektüel yönden geliştirecek aktivitelere katılır. 

9. Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları uygulamalarında kullanır. 

10. Hemşirelik aktivitelerinde hemşirelik sürecini kullanarak uygun, etkin ve güvenli bir hemşirelik 

bakımını uygular. 

11. Hemşirelik uygulamalarında insan ve hasta hakları ile yasal ve etik ilkelere göre hareket eder. 

12. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model, topluma örnek olur. 

13. İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını ve bu 

sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerine ait temel bilimsel bilgileri mesleki uygulamalarında 

kullanır. 

14. Eleştirel düşünme ve araştırmalar yoluyla kanıta dayalı hemşirelik bilgi ve uygulamalarını 

geliştirir. 

15. Ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşların faaliyetlerini takip eder. 

16. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir. 

17. Mesleki sorunlarla ilgili eylem planı oluşturur. 

18. Disiplinler arası iletişim sağlar ve iş birliği kurar. 

19. Her yaş grubu ile terapötik iletişim kurar.  

20. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek, ulusal ve uluslararası alanda ki yenilikleri takip eder ve 

bu davranışını devam ettirir. 

Hemşirelik Bölümü Program Klavuzu: 

https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/846466

7/bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf  

 

 

 

https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf
https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf


5.2. Müfredatın uygulanmasında kullanılacak öğretim yöntemleri, istenen bilgi, beceri ve 

davranışların öğrencilere kazandırılmasını sağlayacak biçimde tasarlanmalıdır. 

• Ders bilgi paketi: https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx. Tüm derslerin bilgileri ders 

bilgi paketi bölümünde yer almaktadır.  

• Hemşirelik Bölümü Program Klavuzu: Hemşirelik Bölümü’nde müfredatta yer alan tüm 

dersler ve öğretim yöntemleri Hemşirelik Bölümü Program Klavuzunda yer almaktadır  

https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bil

gilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf 

• Öğretim Yöntemleri: Öğrencilere teorik derslerde teorik bilginin aktarılmasında düz anlatım, 

rol play, soru-cevap tekniği, ödev verme, tartışma, vaka çalışması, demonstrasyon gibi öğretim 

teknikleri kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin alanlarına uygun becerileri kazanabilmesi 

açısından laboratuvar derslerindeki uygulamalar önemli bir yere sahiptir. Bu amaçla birinci 

sınıftan itibaren her dönem uygulamalı laboratuvar derslerimiz gruplar şeklinde 

yaptırılmaktadır.  Laboratuvar ve uygulamalı derslerimizde vaka çalışmaları, rol playlar ve 

laboratuvar ortamlarında öğrenci eğitimini destekleyen bilgi ve becerilerini gelişmesinde etkili 

olan maket ve simülatörler üzerinde de işlem basamaklarına uygun uygulama becerileri 

yapılmaktadır. Ayrıca meslek derslerimize özel öğrencinin klinik uygulamaya gitmeden önce 

teorik bilgi ve becerisini pekiştirmek ve geliştirmeye yönelik uygulama formları bulunmaktadır.  

• Örnek İşlem Basamakları Formu: 

EL YIKAMA BECERİ UYGULAMASI 

Malzemeler: 

Alkol bazlı antiseptik solüsyon veya jel 
Sabun/antimikrobiyal sabun 

Tek kullanımlık tırnak fırçası 
Kâğıt havlu 

İşlem Basamakları  

1. Yüzük, bilezik, bileklik gibi takıları çıkart. 

Üniforma kolları uzun ise yukarı çek. 

 

2. Üniforma ıslanmayacak şekilde lavabonun önünde dur ve musluğu su sıçramayacak şekilde aç.  

3. Suyun sıcaklığını ılık olacak şekilde ayarla.  

4. Avcuna bir miktar (1-2çay kaşığı, ortalama beş mililitre) sıvı sabun al. Elleri, bileklerinin beş santimetre yukarısına 

kadar iyice köpürt. 

 

5. 15 saniye süresince dairesel hareketler ile parmak uçlarından bileğe doğru eli kuvvetlice ov. Kirli suların kollara doğru 
gitmemesi için eller dirsek seviyesinin altında tutulmalıdır. 

 

6. Sıra ile; 

-el ayasını, 

-elin üstünü, 
-her bir parmağı dairesel hareketlerle ov. 

-bir el diğer elin sırtına gelecek şekilde kenetleyerek parmak aralarını temizle. 

-Başparmak ve parmak aralarını ov. 
-Bu işlemi en az beş kez tekrarla. 

 

7. Tırnakların etrafını temizlemek için parmak uçlarını avuç içinde ov. Tırnak fırçası ile yalnızca tırnak diplerini fırçala.  

8. Lavaboya veya musluğa dokunmadan, ellerini dirsek seviyesinden aşağıda tutarak, parmak uçlarından başlayıp her iki 

bileğin yaklaşık beş santimetre yukarısına kadar ayrı ayrı iyice durula. 

 

9. Her el için ayrı kuru ve temiz kağıt havlu kullanarak, elleri parmaklardan bileğe doğru iyice kurula.  

10. Musluğu kağıt havlu ile ya da pedal ile kapat kullanılan havluları çöp kovasına at.  

11. Antiseptik kullanmayı gerektiren durumlarda 3-5ml alkol bazlı antiseptik solüsyon ile ellerini birbiri ile ovuşturarak 

havada kurut. 

 

12. Gerekiyor ise işlem sonrası el losyonu kullan.  

Yaptı: (+)            Yapmadı:(-)                     Değerlendiren Öğretim Elemanı: 

Örnek: Klinik Uygulama Hasta Bakım Formu 

“HEMŞİRELİK ESASLARI DERSİ  ”  KLİNİK UYGULAMA HASTA BAKIM,  KISA FORMU (2)=2022 

https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx
https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf
https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf


 

Öğrenci Adı Soyadı:     KLİNİK: ……………………………..  
No:       BakımTarihi:……………… /…………….. 
 

Hasta Adı Soyadı:   Dosya No: 

Tıbbi Tanısı: Yatış Tarihi:  

Taburculuk Tarihi:    

Cinsiyeti: Eğitimi:  

Yaşı:  İşi: 

Adres: Ameliyat tarihi: 

Geliş Yeri(Ev, Acil,başka klinik, başka hastane) Bilgi Kaynağı: 

Boy:                                    Kilo:  

BKİ: (kg/m2) 

Alerjileri:  

DİYETİ: 

Sigara Alışkanlığı: Alkol Alışkanlığı: 

Şimdiki Şikâyeti: Kalıtsal Hastalıklar: 

SAĞLIK ÖYKÜSÜ: 

VİTAL BULGU FORMU 

TARİH  

SAAT 

Vücut  

Isısı 

Nabız  

 

Solunum Kan Basıncı                 Açıklamalar 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

SAATLİK SIVI İZLEM FORMU  

Tarih /Saat Sıvının ADI  Şişe Seviyesi DDS Hastaya Giden 

Miktar 

Açıklamalar  

(İV katater takılma 

tarihi,YERİ) 

     
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

SIVI DENGESİ İZLEM FORMU 

 Tarih/ Saat Tarih/ Saat  Tarih/ Saat Tarih/ Saat 

ORAL   İDRAR   

TÜPLE 

BESLEME 

  NG   

DİREN   

IV   KUSMA   

KAN   DIŞKI   

DİĞER   DİĞER   

TOPLAM  

 

 TOPLAM   

 

 

 
 

 

 



RESİM  

 

 
 

 

 
 

 

Örnek: KLİNİK UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİK ESASLARI   

KLİNİK UYGULAMA DEĞERLENDİRME 

FORMU 

Öğrencinin Adı Soyadı:                            

No:  

  

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 

Profesyonellik  

Uygulama Yeri: 

 

Tarih: 

……………./………….. 

Uygulama Yeri: 

 

Tarih: 

……………./…………… 

1 Profesyonel Görünüm –Davranış   

2 Uygulama Alanına Saatinde Gelip/Gitme   

3 Uygulama ortamına uyum sağlama ve kurallara uyma    

4 Uygulamada Zamanı Etkin Kullanma   

5 Öğrenmeye İstekli Olma   

6 Sorumluluk Alma isteği   

7 Sorumluluklarını Yerine Getirme   

8 Problem çözme becerisi   

9 Karar verme becerisi   

10 Liderlik becerisi   

11 Araştırma Becerisi   

12 Eleştiriye Açık Olabilme ve Eleştirilere göre düzenleme 
yapabilme becerisi 

  

13 İletişim = Hasta / hasta ailesi/ ekip üyeleri ile    

14 İletişim = Arkadaşlarıyla /Öğretim Elemanıyla    

15 Hasta için güvenli çevre sağlama ve sürdürme becerisi   

16 Malzemeleri uygun ve yerinde kullanabilme becerisi    

17 İlaç uygulama bilgisi   

18  İlaç uygulama becerisi    

 BAKIM UYGULAMALARI   

19 Veri Toplama Kaynaklarının Kullanabilme becerisi    

20 Fizik muayene yapabilme becerisi    

21 Hastaya holistik bakış açısı uygulayabilme becerisi     

22 Verilere uygun  hemşirelik tanısı  belirleyebilme becerisi   

23 Tanıya yönelik amaç belirleme becerisi   

24 Tanıya yönelik planlama yapabilme becerisi   

25 Teorik Bilgiyi Uygulamaya Aktarabilme becerisi   

26 Hastayı Hazırlama ve Bakıma Dahil Etme becerisi   

27 Malzemeleri Doğru ve Uygun Hazırlama becerisi    

28 Uygulamaya İlişkin Bilgi ve Becerisi    

29 İşlemi Doğru Uygulama becerisi   

30 Amaca Ulaşıp/Ulaşamadığını Değerlendirme becerisi   

31 Zamanında ve Doğru Kayıt Tutma becerisi   

32 Hasta  ve Ailesine Eğitim Verme becerisi   

33 Sonuçlarına Göre Yeni Girişimler Planlayabilme becerisi   

 TOPLAM PUAN    

Öğretim Elemanının Düşünceleri:                                                                       

                                                                           Adı Soyadı /İmza 

Öğretim Elemanının Düşünceleri:                                                                       

 

Adı Soyadı /İmza 

Değerlendirme: ZAYIF=0, ORTA=1, İYİ=2, ÇOK İYİ=3 puandır.  



5.3. Müfredatın öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına alacak ve sürekli gelişimini 

sağlayacak bir eğitim yönetimi sistemi bulunmalıdır. 

• “Hemşirelik Ulusal Çekirdek Müfredat Programı” ile hemşirelik eğitimi gelişimi güvence 

altına alınmıştır.  

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-

egitimi-programlari/hemsirelik_cekirdek_egitim_programi.pdf  

Üniversitemize gönderilen doküman örnekleri aşağıda yer almaktadır.  

 

 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/hemsirelik_cekirdek_egitim_programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/hemsirelik_cekirdek_egitim_programi.pdf


 

 

 

 

 

5.4. Müfredatta yeterli düzeyde kredi/AKTS içerecek şekilde temel bilim eğitimi bulunmalıdır. 

• “Hemşirelik Ulusal Çekirdek Müfredat Programı” nda hemşirelik eğitiminde alınması 

gereken temel konular ve dersler belirlenmiştir: 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-

programlari/hemsirelik_cekirdek_egitim_programi.pdf  

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/hemsirelik_cekirdek_egitim_programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/hemsirelik_cekirdek_egitim_programi.pdf


 

• Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin dersleri  “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği [31.10.2011 tarihli  Resmî Gazete Sayısı: 28101] 

ile kredilendirilir:  

https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/mevzuat_49/dosya_icerik/8696513/mevzuat

_20211125093943.pdf  

• Derslerin kredi değeri MADDE 19 – (1) Bir dersin AKTS değeri; ders saatinin yanı sıra 

laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, 

sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamandan oluşur. 

 

5.5. Müfredat, programın doğasına uygun biçimde ilgili disipline yönelik meslek eğitimini 

(mühendislik, fen, sağlık, eğitim ve benzeri) içermelidir. 

• TOGU Hemşirelik Bölümü Program Klavuzu: 

https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/846

4667/bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf  

 

• TOGU Hemşirelik bölümü bilgilendirme klavuzu:  

bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf:https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilen

irme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf?d=tr-

TR&mk=37523&m=bilgilenirme_kilavuzu&bidr=11431&bid=11431  

• TOGU ders bilgi paketi: 

https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSu

nit=2001229# 

 

5.6. Öğrenciler, derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, ilgili standartları ve 

gerçekçi kısıtları ve koşulları içerecek bir ana uygulama/tasarım deneyimiyle hazır hale 

getirilmelidir. 

• Üst Kademeye Geçiş: Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler ALES sınavından 

geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını 

başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. 

• Mezun İstihdamı: Hemşirelik Bölümü mezunları Sağlık Bakanlığı’na ve Üniversitelere bağlı 

hastanelerle, özel hastanelerde, toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, 

dispanserlerde, okullarda, iş merkezlerinde, huzur evi ve bakım evlerinde ve kendi özel 

https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/mevzuat_49/dosya_icerik/8696513/mevzuat_20211125093943.pdf
https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/mevzuat_49/dosya_icerik/8696513/mevzuat_20211125093943.pdf
https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf
https://sbf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11431/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/8464667/bilgilenirme_kilavuzu_20211001164053.pdf
https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=2001229
https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=2001229


merkezlerinde çalışabilirler. Hemşirelik Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık 

Yüksekokulu Hemşirelik bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. 

• Ders bilgi paketi : 

https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSu

nit=2001229  

 

 

 

6. ÖĞRETİM KADROSU 

6.1. Öğretim kadrosu, öğretim elemanı-öğrenci ilişkisini, öğrenci danışmanlığını, üniversiteye 

hizmeti, mesleki gelişimi, sanayi, mesleki kuruluşlar ve işverenlerle ilişkiyi sürdürebilmeyi 

sağlayacak ve programın tüm alanlarını kapsayacak biçimde sayıca yeterli olmalıdır. 

• TOGU Hemşirelik Bölümü Akademik Kadro: 

https://sbf.gop.edu.tr/KadroAkademik.aspx?d=trTR&mk=32384&m=akademik_kadro&bidr=

11431&bid=11431  

Hemşirelik bölümünde 9 anabilim dalında 1 Profesör, 1 Doçent, 11 Dr. Öğretim Üyesi, 6 

Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır.  3 Araştırma Görevlisi eğitim için 

başka üniversiteye görevlendirilmiştir.  

 

 

 

https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=2001229
https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=2001229
https://sbf.gop.edu.tr/KadroAkademik.aspx?d=trTR&mk=32384&m=akademik_kadro&bidr=11431&bid=11431
https://sbf.gop.edu.tr/KadroAkademik.aspx?d=trTR&mk=32384&m=akademik_kadro&bidr=11431&bid=11431


6.2. Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip olmalı ve programın etkin bir şekilde sürdürülmesini, 

değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamalıdır. 

• TOGU Hemşirelik Bölümü Akademik Kadro: 

https://sbf.gop.edu.tr/KadroAkademik.aspx?d=trTR&mk=32384&m=akademik_kadro&bidr=

11431&bid=11431 

 

6.3. Atama ve yükseltme kriterleri yukarıda sıralanan ölçütleri sağlamaya ve geliştirmeye yönelik 

olarak belirlenmiş ve uygulanıyor olmalıdır. 

• Atama ve yükselme kriterleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, akademik personel atama 

yönetmeliğine göre uygulanmaktadır.   

https://personel.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=trTR&mk=38732&m=ogretim_uyeligine_basvuru_k

osullari 

https://personel.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10308/yok_kararlari_569/html_icerik/files/%

C3%96%C4%9Fretim%20G%C3%B6revlisi%20%C4%B0stihdam%C4%B1%C4%B1%C4%

B1.pdf  

 

7. ALTYAPI  

7.1. Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak 

için yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmalıdır. 

 

• Fiziki Yapısı: Hemşirelik Bölümü, TOGU Sağlık Bilimleri Fakülte binasında diğer bölümler 

ile birlikte yer almaktadır. Tüm sınıflarda bilgisayar, projeksiyon cihazı, ses sistemi 

bulunmaktadır. Laboratuvarlarda eğitim faaliyetlerine uygun araç ve gereçler bulunmaktadır.  

 

Sınıflar  Kapasitesi 

Derslik I 140 kişi 

Derslik II 100 kişi 

Derslik III 80 kişi 

Derslik IV 60 kişi 

Hemşirelik Esasları Laboratuvarı  80 kişi 

Çocuk ve Kadın Sağlığı Laboratuvarı  60 kişi 

 

 

 

https://sbf.gop.edu.tr/KadroAkademik.aspx?d=trTR&mk=32384&m=akademik_kadro&bidr=11431&bid=11431
https://sbf.gop.edu.tr/KadroAkademik.aspx?d=trTR&mk=32384&m=akademik_kadro&bidr=11431&bid=11431
https://personel.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=trTR&mk=38732&m=ogretim_uyeligine_basvuru_kosullari
https://personel.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=trTR&mk=38732&m=ogretim_uyeligine_basvuru_kosullari
https://personel.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10308/yok_kararlari_569/html_icerik/files/%C3%96%C4%9Fretim%20G%C3%B6revlisi%20%C4%B0stihdam%C4%B1%C4%B1%C4%B1.pdf
https://personel.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10308/yok_kararlari_569/html_icerik/files/%C3%96%C4%9Fretim%20G%C3%B6revlisi%20%C4%B0stihdam%C4%B1%C4%B1%C4%B1.pdf
https://personel.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10308/yok_kararlari_569/html_icerik/files/%C3%96%C4%9Fretim%20G%C3%B6revlisi%20%C4%B0stihdam%C4%B1%C4%B1%C4%B1.pdf


7.2. Öğrencilerin ders dışı etkinlikler yapmalarına olanak veren, sosyal ve kültürel 

gereksinimlerini karşılayan, mesleki faaliyetlere ortam yaratarak, mesleki gelişimlerini 

destekleyen ve öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerini canlandıran uygun altyapı mevcut olmalıdır. 

 

• Öğrenci kulüpleri tüm bölümlerde bulunmaktadır. TOGÜ Sosyal tesisleri öğrencilere açıktır. 

Öğrencilerin sportif ve sanatsal faaliyet imkanları vardır. Öğrenciler şehir imkanlarından sosyal 

ve kültürel açıdan yararlanırlar.  

• Kulüpler:https://egitim.gop.edu.tr/OgrenciKulupleri.aspx?d=tr-

TR&mk=31355&m=ogrenci_kulupleri 

 

7.3. Programlar öğrencilerine ilgili modern teknoloji araçlarını kullanmayı öğrenebilecekleri 

olanakları sağlamalıdır. Bilgisayar ve enformatik altyapıları, programın eğitim amaçlarını 

destekleyecek doğrultuda, öğrenci ve öğretim elemanlarının bilimsel ve eğitsel çalışmaları için 

yeterli düzeyde olmalıdır. 

 

• Sınıflarda bilgisayar sistemleri mevcuttur. Öğrenciler TOGÜ internet ağından ücretsiz 

yararlanırlar ve araştırmalarını bilgisayar ve kendi kişisel akıllı telefonlarından yapabilirler. 

Kütüphaneden uluslararası veri tabanlarına ulaşabilirler Kütüphane: 

https://kutup.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR 

 

 

7.4. Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak 

için yeterli düzeyde olmalıdır. 

 

• TOGÜ merkezi Kütüphane binası 3.470 m2 alan üzerine 1509 m2 kapalı alan olarak inşa 

edilmiş ve 4 kattan oluşmaktadır. Aynı anda 350 kişinin oturarak yararlanabileceği 4 salonu 

mevcuttur. Ayrıca 40 kişinin aynı anda yararlanabileceği görsel işitsel salonu bulunmaktadır.  

• Kütüphane: https://kutup.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR 

 

• Veri tabanları : https://kutup.gop.edu.tr/duyuruDetay.aspx?d=tr-

TR&m=duyuru_detay&mk=36044&id=6446 

 

 

 

 

https://egitim.gop.edu.tr/OgrenciKulupleri.aspx?d=tr-TR&mk=31355&m=ogrenci_kulupleri
https://egitim.gop.edu.tr/OgrenciKulupleri.aspx?d=tr-TR&mk=31355&m=ogrenci_kulupleri
https://kutup.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR
https://kutup.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR
https://kutup.gop.edu.tr/duyuruDetay.aspx?d=tr-TR&m=duyuru_detay&mk=36044&id=6446
https://kutup.gop.edu.tr/duyuruDetay.aspx?d=tr-TR&m=duyuru_detay&mk=36044&id=6446


7.5. Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmış 

olmalıdır. 

 

• TOGÜ SBF ve Hemşirelik Bölümümüzde güvenlik önlemleri olarak, yangın tüpleri ve yangın 

halinde kullanılacak acil durum alarm düğmeleri, yangın merdiveni bulunmaktadır. Ayrıca 

Fakültedeki önemli noktalar kameralar yardımıyla izlenmektedir ve laboratuvarlarda kartlı ve 

şifreli kapılar bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızda tıbbi atık yönetimi uygulanmaktadır. 

 

7.6. Engelli öğrenciler için altyapı düzenlemesi yapılmış olmalıdır. 

• Fakültemizin bütün katlarında engellilerin de kullanabileceği asansör, rampa ve tuvalet 

bulunmaktadır. Engelli öğrencilerimiz için yürüme bantları ve braille alfabesi bulunmaktadır. 

Engellilerin öğrenim görmelerini kolaylaştırmak için Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından 

tamamlayıcı gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

 

8. KURUM DESTEĞİ VE PARASAL KAYNAKLAR  

8.1. Üniversite yönetiminin desteği ve liderliği, parasal kaynaklar ve bunların dağıtımında izlenen 

strateji, programın kalitesini ve bunun sürdürülebilmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır. 

Üniversitenin idari desteği, yapıcı liderliği, parasal kaynaklar ve dağıtımında izlenen strateji, programın 

kalitesini ve bunun sürdürülebilmesini sağlayacak düzeydedir. 

Fakültemiz, 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96/8655 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Tokat Sağlık Yüksekokulu’nun 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile kapatılarak Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşmesi ile kurulmuştur.  

Fakültemiz lisans programının amaç, program yeterlilikleri ve çıktılarına ulaşmak için kullanılan parasal 

kaynaklara ilişkin veriler ekte sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü  

Harcama kalemi Mali Yılı 

 2020 2021 

Ücretler1  3.945.902.87 5.105.803.87 

Yolluklar 17.743.57 21.422.31 

Hizmet alımları - - 

Tüketim malları ve malzemeleri 

alımları 

17.911.26 14.210.11 

Menkul mal alım bakım onarım 

gid. 

- - 

Okul bakım onarım giderleri - - 

Yatırım harcamaları - - 

Döner Sermaye gelirleri2  

 

- - 



Öğrenci harçlarından düşen 

pay3 

 

- - 

Diğer4 - - 
1 Öğretim elemanlarının ek ders, döner sermaye vs. dâhil tüm gelirlerini belirtiniz. 

 2 Döner sermaye gelirlerinden program kullanımı için ayrılan miktarı belirtiniz. 

 3 Öğrenci harçlar fonundan program kullanımı için ayrılan miktarı yazınız.  

4 Miktar ve kaynak belirtiniz.  

 

8.2. Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki gelişimini 

sürdürmesini sağlayacak yeterlilikte olmalıdır. 

Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek seviyededir. 

Fakültemiz hemşirelik bölümü öğretim elemanları ulusal Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) vb 

projelerden ek gelir ve teçhizat desteği alabilmektedirler. Öğretim elemanlarının güncel toplam kongre 

proje türü, sayısı ve desteğine ilişkin veriler Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Projeleri 

Yürütücü Proje Adı Proje Bitişi Yılı ve Harcama Miktarı 

Aygül KISSAL Simülasyon Eğitiminin 

Hemşirelik 

Öğrencilerinin Yaşam 

Bulgularını Ölçme 

Becerisi, Anksiyete ve 

Öz Yeterlik Düzeyleri 

Üzerine Etkisi 

12-08-2020 

(Tamamlandığı Tarih: 

27-11-2020) 

BAP 

207.101,02 TL 

Aygül KISSAL Hemşirelik Bölümü 

Beceri Geliştirme 

Laboratuvarı Alt Yapı 

Projesi 

13-08-2020 

(Tamamlandığı Tarih: 

27-11-2020) 

BAP 

 

134.114,80 TL 

Aygül KISSAL I. Uluslararası Şiddet 

ve Şiddeti Önleme 

Kongresi 

30-10-2021 

(Tamamlandığı Tarih: 

07-04-2022) 

 

BAP 

54.786,65 TL 

Fatma AVŞAR Ortaokul 

öğrencilerinde 

COVID-19 Salgın 

Dönemi ve Sonrası, 

Ekran Bağımlılığını 

Azaltma Okul Sağlığı 

Modeli (EBA-OSM) 

Proje Bitişi Yılı= 2024 

 

TUBİTAK 3501 

Kariyer Geliştirme 

58.000 TL 

 

Yabancı Dil Bölümü https://ydb.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR    

Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi https://togusem.gop.edu.tr/  

Teknoloji Transfer Ofisi https://tto.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR  

Bilimsel Araştırma Projeleri https://bap.gop.edu.tr/  

Tokat TEKNOPARK http://www.tokatteknopark.com/tr/ 

https://ydb.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR
https://togusem.gop.edu.tr/
https://tto.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR
https://bap.gop.edu.tr/
http://www.tokatteknopark.com/tr/


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi https://afamer.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR  

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma 

Merkezi https://gubitam.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Çocuk 

Eğitimi Uygulama ve  Araştırma Merkezi https://cocuk.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR  

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın ve Aile  Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(GOUKAM)  https://goukam.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR  

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) 

https://karmer.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR  

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi 

https://palyatifbakim.gop.edu.tr/  

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık Uygulama ve Araştırma 

Merkezi https://pdrmer.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR  

 

8.3. Program için gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve işletmeye yetecek parasal 

kaynak sağlanmalıdır. 

Program için gereken altyapıyı temin etmeye yetecek mali kaynak sağlanmaktadır. 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Bütçesi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı tarafından hazırlanarak rektörlük tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayına 

sunulur. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayından sonra ilgili daire başkanlığı tarafından her yıl 4 

dilim halinde üçer aylık dönemlerde harcama yapabilmek için serbest bırakılır. Tahsis edilen bütçe 

kalemlerinin harcama planlaması, ihtiyaçlar göz önüne alınarak satın-alma biriminin çalışması sonucu 

Geçekleştirme Görevlisinin imzası sonrası Harcama Yetkilisi olan onayı alınarak yapılır.  

 

Hemşirelik lisans programının, parasal kaynak planlamaları ve harcamaları düzenli olarak İç Kontrol 

Birimi ve Sayıştay’ın görevlendirdiği müfettişler tarafından gözden geçirilmekte ve denetlenmektedir.  

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın MYS Harcama Yönetim Sistemi sitesinde harcama kalemleri ve 

ayrıntı kodları düzeyinde ödenekler planlanmıştır. Tahsis edilen ödenek çerçevesinde ihtiyaçlar 

karşılanmaktadır. Sistem kendi kendisini denetleyecek ve planlamanın dışına çıkmaya izin vermeyecek 

niteliktedir. Ödenek yetersizlikleri ek ödenek ve ödenek aktarma yöntemi ile giderilmektedir. Maliye 

Bakanlığı tarafından hazırlanan bütçe hazırlık dokümanları bütçe hazırlamak için üniversitemiz 

tarafından kullanılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve 

esasları belirten 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na (https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4734.html) 

göre ihaleler düzenlenmektedir. Ödemeler yapılırken gelen evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

tarafından incelenmektedir. 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 11. maddesi gereğince; teslim edilen 

https://afamer.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR
https://gubitam.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR
https://cocuk.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR
https://goukam.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR
https://karmer.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR
https://palyatifbakim.gop.edu.tr/
https://pdrmer.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR


mal, hizmet, yapım ve yapılan işin muayene ve kabul işlemleri idarece kurulacak en az üç kişilik 

muayene kabul komisyonu tarafından yapılması ve tutanağın “muayene kabul komisyon tutanağı” 

olarak açıkça düzenlenmektedir. Doğrudan temin ile yapılan mal ve hizmet alımlarında “piyasa fiyat 

araştırması” bir firma ya da kişiden değil de en az üç kişi ya da firmadan teklif alınarak yapılmaktadır. 

Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılması için kamu bütçelerinin 

hazırlanması ve uygulanmasını düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

hükümlerine göre parasal kaynak düzenlemesi yapılmaktadır.  

(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski

=0)  Fakülte altyapı temini bakım ve onarımı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 

sağlanmaktadır. 

 

8.4. Program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler 

sağlanmalıdır. Teknik ve idari kadrolar, program çıktılarını sağlamaya destek verecek sayı ve 

nitelikte olmalıdır. 

Teknik ve idari kadrolar, program çıktılarını sağlamaya yetecek seviyededir. 

https://sbf.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR 

https://www.gop.edu.tr/  

 

9. ORGANİZASYON VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ  

9.1. Yükseköğretim kurumunun organizasyonu ile rektörlük, fakülte/enstitü/YO/MYO, bölüm ve 

varsa diğer alt birimlerin kendi içlerindeki ve aralarındaki tüm karar alma süreçleri, program 

çıktılarının gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarına ulaşılmasını destekleyecek şekilde 

düzenlenmelidir. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin, program çıktılarının gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarına 

ulaşılmasını destekleyecek organizasyon şeması aşağıda verilmiştir. 

https://kalite.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=37293&m=kurum_ic_degrlndirme_raporlari  

https://sbf.gop.edu.tr/IcKontrol.aspx?d=tr-TR&mk=31593&m=ic_kontrol 

 

10. UZAKTAN EĞİTİM  

10.1. Programda uzaktan eğitimle yürütülen dersler için oluşturulmuş nitelikli bir alt yapı 

bulunmalıdır. 

2020 yılı Mart ayının ikinci haftası ile başlayan pandemi döneminde YÖK ve Rektörlüğümüzce verilen 

talimatlar doğrultusunda program olarak uzaktan eğitim için hedefimiz, belirlediğimiz program 

derslerimizi senkron ve asenkron uzaktan eğitim olarak vermemiz sağlanmıştır. 

Bu süreçte Uzaktan Eğitim Merkezi, Asenkron Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığımızın koordinatörlüğünde üniversitemiz Moodle alt yapısı kullanılarak 

https://uzemportal.gop.edu.tr/ adresinden uzaktan eğitimlerimiz yapılmaktadır. Bu sistem üzerinden 

https://sbf.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR
https://www.gop.edu.tr/
https://kalite.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=37293&m=kurum_ic_degrlndirme_raporlari
https://sbf.gop.edu.tr/IcKontrol.aspx?d=tr-TR&mk=31593&m=ic_kontrol


senkron ve asenkron uygulamalar yapılabilmektedir. Asenkron olarak her bir ders için her hafta dersin 

program kılavuzunda belirtilen içeriğine uygun olarak ders notları (pdf, PowerPoint, doc vb.) öğretim 

elemanları tarafından oluşturulmuş ve bu notlar derslerden önceki hafta olacak şekilde öğrencilerle 

paylaşılmıştır. Ayrıca aynı sistem üzerinden dersin program kılavuzunda belirtilen içeriğine uygun 

olarak öğretim elemanları tarafından çekilen ders videoları paylaşılmıştır. Senkron olarak ise Moodle 

sistemine entegre edilen BigBlueButton programı aracılığıyla oluşturulan sanal sınıflarda canlı dersler 

yürütülmektedir. 

https://ue.gop.edu.tr/login/index.php  

https://uzem.gop.edu.tr/?page_id=259  

 

10.2. Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencilere senkron ve asenkron seçenekler bir arada 

sunulmalıdır. 

2020’de pandemi dolayısıyla, yüz yüze olan eğitim herhangi bir aksama yaşanmadan çevrim içi (senkron 

ve asenkron olarak) olarak devam etmiştir. Ara ve final sınavları çevrim içi olarak gerçekleşmiştir. 

Akademik yıl sorunsuz şekilde tamamlanmış; dönem sonuçları tüm öğretim elemanları tarafından 

zamanında ve eksiksiz olarak bilgisayara girilmiştir. 

https://ue.gop.edu.tr/login/index.php  

 

10.3. Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencinin aktif olarak katılabildiği öğretim süreçleri 

tasarlanmalıdır. 

Uzaktan eğitim esnasında öğrencinin derse ilgisi ve motivasyonunun canlı tutulması amacıyla 

derslerimizde sınıftaki eğitim sürecinde olduğu gibi öğrencilerin derse aktif katılımı istenmektedir. 

Öğrenciler ders esnasında istedikleri zaman soru sorabilmekte ve yorum yapabilmektedirler. Dersler ve 

yoklamalar kayıt altına alınmaktadır. Ders hocaları ve öğrenciler sürekli etkileşim halindedirler. Bunun 

için üniversitenin resmi yazışma kanalları olan SMS, eposta ve whatsapp mesaj platformları 

kullanılmaktadır. Ayrıca öğrenci dönem ödevleri, vaka ödevleri, eğitim materyal tasarımları gibi 

ödevlerle araştırma ve öğrencilerin katılımıyla, tartışma ve geri bildirim amaçlı oturumu niteliğinde 

senkron dersler yapılmıştır. 

https://ue.gop.edu.tr/login/index.php  

 

10.4. Uzaktan eğitim süreçlerinde farklı değerlendirme yöntemleri ile program kazanımlarının 

verilme durumu izlenmelidir. 

Vize-final-bütünleme sınavları Moodle platformu üzerinden gerçekleştirilecek ödev verme, eşzamanlı 

(senkron) olarak klasik soru olduğu gibi, asenkron (take-home exam) olarak da gerçekleştirilmektedir. 

İnternet imkanı olmayan öğrenciler için ödevlerini posta yoluyla gönderebilme imkanı sunulmuştur. Ara 

ve final sınavların yanı sıra dönem ödevi, kısa makale, poster sunum vb. öğrencilerin derse daha aktif 

katılım sağlayacağı şekilde öğrencilerin değerlendirildiği dersler mevcuttur.  

https://ue.gop.edu.tr/login/index.php
https://uzem.gop.edu.tr/?page_id=259
https://ue.gop.edu.tr/login/index.php
https://ue.gop.edu.tr/login/index.php


 

11. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER 

11.1. Programın bu ölçütlerde ifade edilmeyen programa özgü ölçütleri varsa bu konularda da 

programın amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli tedbirler alınıyor olmalıdır. 

• Bölümümüzde Hemşirelik alanında temel bilgi ve becerilerle donatılmış; bilimsel bakış açısı 

kazanmış; her açıdan kendini geliştirmiş; ekip ile uyumlu ve grup halinde çalışabilme özellikleri 

kazanmış; analiz, sentez ve problem çözme yeteneklerine sahip; yaşam boyu öğrenme 

alışkanlığı edinmiş; insanı odak noktasına alan ve değer veren, etik duyarlılığa sahip bireyler 

yetiştirmek hedeflenmiştir.  

• Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin lisans programından mezun olabilmeleri ve diploma 

alabilmeleri için 240 AKTS kredi ile en geç 7 yılda okullarını başarıyla tamamlamaları 

gerekmektedir. 

 

 

12. SONUÇ  

Programının öz görev ve amaçlarını gerçekleştirme ile programın verimliliği üzerinde geri bildirimler 

sağlamak üzere süreç iyileştirilmeye başlanmıştır. Eğitim programının iyileştirilmesi için sürekli olarak 

veriler güncellenmektedir. Sürekli iyileştirme aktivitelerinin sonuçları hemşirelik eğitim programlarının 

geliştirilmesi amacıyla bölümümüz öğretim üye, eleman ve komisyonları ile paylaşılmakta ve bir kısmı 

web ortamında yayınlanmaktadır. Eğitim programının amaçları, eğitim programı, program çıktıları, 

öğrenciler, öğretim elemanları ve fiziksel koşulların iyileştirilmesine yönelik sürekli iyileştirme 

faaliyetleri ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır. Öğrenci memnuniyet anketleri için hazırlık 

yapılmaktadır. Eğitim programı amaç ve program çıktıları ve eğitim planı güncellenmektedir. Eğitim 

plan ve programının işleyişine ilişkin bilgilendirmeler ders dönemi öncesi yapılan bilgilendirme 

toplantısında paylaşılmıştır. Öğrenci ders değerlendirmeleri sonucunda klinik uygulama alanlarına 

ilişkin geri bildirimlere ilişkin yapılan iyileştirme süreçleri devam etmektedir.  

Güçlü Yönler 

• Programımızın Meslek Yüksekokulumuzun kurulduğu 1992’den beri faaliyet gösterdiği için 

köklü ve oturmuş bir yapıya sahip olması ve yeni kurulmuş Sağlık Bilimleri Fakültesi 

bünyesinde yer alması 

• Derslerin büyük çoğunluğuna alanında uzman öğretim elemanlarının girmesi 

• Sürekli gelişen üniversite hastanesinin olması ve hastanelerle iş birliğinin olması 

• Uygulama alanı olarak çok çeşitli alanların kullanılabilmesi 

• Diploma eki etiketi olması 

• Eğitimin klasik eğitim modeli olmasına rağmen aktif öğretim yöntemlerin kullanılması, öğrenci 

odaklı olması  

• Program Çıktılarının HEPDAK çıktıları ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 

(TYYÇ) hedeflerini içerecek biçimde tanımlı olması 



• Öğrenci kontenjanın (yabancı uyruklu öğrenci dahil) dolu olması 

• Yatay ve dikey geçiş kontenjanlarının dolması 

• Yükseklisans ve doktora programının olması  

• Simülasyon maketimizin olması  

• Laboratuvarlarımızın (temel teknik beceri, çocuk, doğum ve kadın hastalıkları) olası 

• Üniversitenin kütüphane, internet bağlantısı olması ve hemşirelik alanındaki yayınlara 

ulaşılabilmesi 

• Erasmus ve Farabi programlarının olması 

• Bölümün tamamının hemşire akademisyenlerden oluşması 

• Bütün kararların bölüm kurulu tarafından alınması 

• Bölüm işleyişinin oluşturulmuş komisyonlar tarafından yürütülmesi 

• Akademik personelimizin ve öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeye yönelik bilimsel 

etkinliklere katılması  

Zayıf Yönler 

• Belirli alanlarda kliniklerin artan öğrenci sayısına cevap verememesi (Halk Sağlığı Hemşireliği, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Ruh Sağlığı 

ve Psikiyatri Hemşireliği) 

• Öğretim elemanı sayımızın bazı alanlarda yetersiz olması 

• Araştırma görevlisi sayımızın çok yetersiz olması 

• Her Anabilim Dalında Öğretim Üyesinin bulunmaması (İç Hastalıkları ve Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı) 

•  Fakültemizin fiziki koşullarının yetersiz olması (Öğrenci sayısına göre sınıf ve öğretim 

elemanlarının odası vb) 

• Ölçme değerlendirme komitesinin olmaması 

• Uygulamalarda klinik/alan rehber hemşirelerin destek vermemesi 

• Öğrencilerin kendileri ile ilgili kararlara temsilci toplantıları ile katılmaması ve mezun izleme 

sisteminin olmaması 

 


