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Değerli Meslektaşlarımız, 

 
 Günümüzde kronik hastalıkların artması ve yaşam süresinin uzaması nedeniyle 

bireysel, kurumsal ve evde bakım hizmetleri giderek yaygınlaşmaktadır. Sağlık hizmetlerinin 

en önemli öğesi olan hemşireler, sağlıklı ve hasta bireylerle en sık ve en uzun süre temasta 

bulunan sağlık ekibi üyeleridir. Nitelikli hemşirelerin yetiştirilmesinde eğitim programının 

yanında, eğitici ve öğrenci özellikleri ile eğitim ortamı önemlidir. Bunların her birinde 

sağlanan kalite, eğitim kalitesini de yükseltecektir.  

Ülkemizde sayıca artan hemşirelik fakültelerinde ya da bölümlerinde hemşirelik 

eğitiminin standardize şekilde yürütülmesi için 2014 yılında Hemşirelik Ulusal Eğitim 

Çekirdek Programı oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. Avrupa Birliği Kriterleri ve ulusal çerçeve 

doğrultusunda hazırlanan bu programda Bologna Uyum Süreci ile ülkemizde ve dünyada 

sağlık bakım hizmetlerinde değişen noktalar göz önüne alınmıştır. Üniversitelerin hemşirelik 

eğitimi veren fakülte veya bölümleri bu programı göz önüne alarak lisans eğitiminde 

değişikliklere gitmişlerdir. Aynı dönemlerde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yüksek 

öğretimin her alanında eğitim programlarının akreditasyonunu gündemine almış ve 

üniversiteleri bünyelerinde yürüttükleri programları akredite etmeye yönelik çalışmaları 

başlatmaları doğrultusunda harekete geçmeye davet etmiştir. Hemşirelik Eğitim Programları 

Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) de bu doğrultuda, hemşirelik eğitim 

programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını başlatmıştır. Bu 

gelişmeler ile ülkemizde hemşirelik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve daha iyi eğitim 

alan nitelikli hemşireler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.   

Bu bağlamda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi olarak 

kanıt temelli, ulusal sağlık bakım gereksinimlerine uygun ve uluslararası standartlarda 

hemşirelik bilgisini üretme; bu bilgileri uygulamaya aktarmada inovatif yaklaşımları 

geliştirme ve hemşirelik eğitiminin yapılandırılmasında ortak değerlerde buluşma amacı ile 27 

Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Hemşirelik Eğitimi Çalıştayı raporunu sizlerle 

paylaşmaktan büyük mutluluk duyar, katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunarız. 

 

  Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR 
 

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

  Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 

Dekanı  
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ÇALIŞTAY PROGRAMI VE ÇALIŞTAY KONULARI 
 

AMAÇ 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Lisans Programı Ulusal 
Yeterliklerinin belirlenmesine rehber olmak üzere sağlık bakım gereksinimlerinin 
karşılanmasında hemşirenin sahip olması beklenen özelliklerine ilişkin iç ve dış paydaşların 
görüşlerinin belirlenmesidir. 

 
ÇALIŞTAY PROGRAMI 

27 Mart 2019 

09.30 – 10.00 Kayıt 

10.00 – 10.30 Açılış Konuşması 

10.30 – 11.00 I. OTURUM 
 
Değişen Sağlık Bakım Ortamında Hemşirelik Eğitimi   
Prof. Dr. Hülya KAYA 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 
 
SWOT Analizi Sonuçları 
Doç. Dr. Arzu Kader HARMANCI SEREN 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 

11.00 – 11.30 Kahve Arası 

11.30 – 13.00 II. OTURUM  
 
Ülkemiz Sağlık Bakımı Hizmetlerinde Nasıl Bir Hemşire İstiyoruz? 
  
Grup Çalışmalarında Yanıt Aranan Sorular: 
 
1. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanabilmesi için 
hemşire hangi konularda bilgi sahibi olmalıdır?  
 
2. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanabilmesi için 
hemşire hangi becerilere sahip olmalıdır?  
 
3. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanabilmesi için 
hemşire hangi yetkinliklere sahip olmalıdır? 

13.00 – 14.00 Öğle Arası 

14.00 – 15.00 Grup Çalışmalarının Sunumu ve Tartışma 

15.00 – 15.30 Kahve Arası 

15.30 – 16.30 Çalıştay Raporunun Sunumu ve Kapanış  
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Eğitim Çalıştayı 

Dekan Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR’in açılış konuşması ile başladı. 

Çalıştayın birinci oturumunda İÜ-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 

Hemşirelikte Eğitim ABD Başkanı Prof. Dr. Hülya KAYA, “Değişen Sağlık Bakım 

Ortamı’nda Hemşirelik Eğitimi” başlıklı konuşmasını, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 

Hemşirelikte Yönetim ABD Başkanı Doç. Dr. Arzu Kader HARMANCI SEREN ise 

Hamidiye Hemşirelik Fakültesi’nin SWOT Analizi Sonuçlarını sundu.  

Hemşirelik Eğitimi Çalıştayı’nda üç temel soruya yanıt arandı. Daha etkin bir tartışma ortamı 

yaratabilmek için Çalıştay katılımcıları her soru başlığı altında üç gruba ayrıldı. Sonuç olarak 

Çalıştay dokuz grup çalışmasıyla tamamlandı. 

 

Çalıştay Konuları Gruplar 

1. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerinin 

karşılanabilmesi için hemşire hangi konularda bilgi sahibi olmalıdır? 
I, II, III 

2. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerinin 

karşılanabilmesi için hemşire hangi becerilere sahip olmalıdır? 
IV, V, VI 

3. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerinin 

karşılanabilmesi için hemşire hangi yetkinliklere sahip olmalıdır? 
VII, VIII, IX 

 

Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda, çalışma konularına göre grup raporları sunuldu ve 

tartışmaya açıldı. Katılımcılardan gelen görüşler sonrasında  gerekli düzenlemeler yapılarak 

“Çalıştay Ön Raporu” oluşturuldu. Çalıştaya katılan tüm paydaşlara tekrar önerileri alınmak 

üzere “Çalıştay Ön Raporu” elektronik posta ile gönderildi. Elektronik postaya geri dönüş 

yapan paydaşların görüşleri dikkate alınarak Çalıştay Sonuç Raporu’nun nihai hali hazırlandı. 

Paydaş görüşleri “Hemşirenin Sahip Olması Gereken Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler” başlıkları 

altında tablolar halinde düzenlendi. 
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ÇALIŞTAY PAYDAŞ LİSTESİ 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi tarafından 27 Mart 2019 

tarihinde gerçekleştirilen Hemşirelik Eğitimi Çalıştayı’na toplam 110 kişi katıldı. 

Katılımcıların %22,6’sı iç paydaşlar, %77,4’ü dış paydaşlardır (Tablo 1). 

Tüm katılımcıların çoğu (%40,9) hemşire, %34,4’ü akademisyen, %14,5’i yönetici hemşire, 

%7,2’si hemşirelik öğrencisi ve %2,7’si dernek üyesidir.  

 

 

Tablo 1. SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Eğitimi Çalıştayı’na Katılan 

Paydaşların Dağılımı(N:110) 

Katılımcılar n % 

İç Paydaşlar 
Akademisyen  21 19 

Hemşirelik Öğrencisi 4 3,6 

Dış Paydaşlar 

Akademisyen 17 15,4 

Dernek Üyesi 3 2,7 

Hemşire 45 40,9 

Hemşirelik Öğrencisi 4 3,6 

Yönetici Hemşire 16 14,5 

Toplam 110 100 

 

 

 

İç paydaşların dağılımı Şekil 1’de, dış paydaşların dağılımı Şekil 2’de, iç ve dış paydaşların toplam 

dağılımı ise Şekil 3’te gösterildi. 
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Şekil 1. SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Eğitimi Çalıştayı’na Katılan İç 

Paydaşların Dağılım Grafiği  

 

 

Şekil 2. SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Eğitimi Çalıştayı’na Katılan Dış 

Paydaşlar Dağılım Grafiği 

84%	

16%	

İç	Paydaşlar	

Akademisyen	

Hemşirelik	Öğrencisi	

20%	

3%	

19%	53%	

5%	

Dış	Paydaşlar	

Akademisyen	

Dernek	

Yönetici	Hemşire	

Hemşire	

Hemşirelik	Öğrencisi	
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Şekil 3. SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Eğitimi Çalıştayı’na Katılan 

Tüm Paydaşların (İç ve Dış) Dağılım Grafiği 

 
 
 
PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ 

 

Paydaş görüşleri “Hemşirenin Sahip Olması Gereken Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler” başlıkları 

altında Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35%	

14%	

41%	

3%	7%	

İç	ve	Dış	Paydaşlar	Toplam	

Akademisyen	

Yönetici	Hemşire	

Hemşire	

Dernek	

Hemşirelik	Öğrencisi	



9 
	

1. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanabilmesi 

için hemşire hangi konularda bilgi sahibi olmalıdır? 

 

Tablo 2. Birey, Aile ve Toplumun Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Karşılanabilmesi için 

Hemşirenin Bilgi Sahibi Olması Gereken Konular 

BİLGİ 

Hemşireler;  

- Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli temel bilgiye sahip olmalı, 

- Hemşirelik uygulamalarının nedenini bilmeli, 

- Hemşirelik süreci aşamalarını bilmeli, 

- Hemşirelik modellerini bilmeli, 

- Teorik bilgiyi doğru olarak uygulamaya aktarabilmeli, 

- Teorik ve klinik uygulamayı bütünleştirilebilmeli, 

- Etkili iletişim yöntemlerini bilmeli, 

- Görev, yetki ve sorumluklarını bilmeli, 

- Sağlık okuryazarlığını bilmeli, 

- Bireysel ve bütüncül yaklaşımı bilmeli, 

- Bakım felsefesini bilmeli, 

- Hemşirelik rollerini bilmeli, 

- Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine ilişkin bilgiye sahip olmalı, 

- Birden fazla yabancı dil bilmeli, 

- İnovatif kültürü bilmeli, 

- Kültürlerarası yaklaşımı ve bakıma yansıtmanın önemini bilmeli, 

- Mezuniyet sonrası uzmanlaşabilmeli, 

- Eğitim ve danışmanlık uygulamalarını bilmeli, 

- Mesleki etik ve ilkeleri bilmeli, 

- Gelecekteki sağlık hizmetlerine hizmet edecek konuları bilmeli, 

- Topluma ilişkin demografik verileri bilmeli, 

- Mesleğe yön veren sağlık politikalarını bilmeli, 

- Sağlık mevzuatını, rol ve sorumluluklarını, haklarını bilmeli, 

- Birey odaklı çalışabilmeyi bilmeli, 
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- Farmakoloji bilgisi olmalı, 

- Kanserden korunma ve erken tanı uygulamalarını bilmeli, 

- Bilişim teknolojilerini bilmeli, 

- İnsan hakları bağlamında kendisinin, hasta ve yakınının, çalışma arkadaşlarının ve 

ekip üyelerinin haklarını bilmeli, 

- Çalışacağı kurumun ilgili politika ve prosedürlerini öğrenmesi gerektiğini 

bilmeli, 

- Hasta mahremiyetinin önemini bilmeli, 

- Stresle baş etme tekniklerini bilmeli, 

- Bakım maliyetini, bütçesini ve ekonomiyi bilmeli, 

- Araştırma sürecini bilmeli, 

- Analitik düşünmeyi bilmeli, 

- Zaman yönetimini bilmeli, 

- Hastalık bilgisini bilmeli, 

- Hastanın gereksinimleri doğrultusunda kanıt temelli bakım vermeyi bilmeli, 

- Toplumsal, kültürel ve mesleki değerleri bilmeli, 

- Bulaşıcı hastalıkları, korunma yöntemlerini ve izolasyon önlemlerini bilmeli, 

- Toplumun öncelikli bakım gereksinimlerini ve koruyucu sağlık hizmetlerini bilmeli, 

- Sivil toplum örgütlerini bilmeli, 

- İş güvenliği ve iş sağlığı konusunda bilgi sahibi olmalı, 

- Kariyer gelişimi konusunda bilgi sahibi olmalı, 

- Kalite kriterlerini bilmeli, 

- Hastanın hemşirelik sorumlulukları dışındaki taleplerini nereye ve nasıl 

yönlendireceğini bilmelidir. 
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2. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanabilmesi 

için hemşire hangi becerilere sahip olmalıdır? 

 

Tablo 3. Birey, Aile ve Toplumun Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Karşılanabilmesi için 
Hemşirenin Sahip Olması Gereken Beceriler 

BECERİLER 

Hemşireler;  

- Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli temel beceriye sahip 

olmalı, 

- Etkili iletişim becerisine sahip olmalı, 

- Hemşirelik bakımını hemşirelik süreci doğrultusunda sürdürmeli, 

- Bakımda hemşirelik modellerini kullanabilmeli, 

- Ekip dinamiği oluşturma ve geliştirme becerisine sahip olmalı, 

- Bakım verme becerisine sahip olmalı, 

- İkna edebilme becerisine sahip olmalı, 

- Gözlem yapabilmeli, 

- Organizasyon ve triyaj becerisine sahip olmalı, 

- Bireysel ve bütüncül yaklaşımı bakıma yansıtmalı, 

- Eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmalı, 

- Hasta bakımına bireyi katabilmeli, 

- Hasta ve diğer ekip üyeleri ile etkileşimde profesyonel olmalı, 

- İnovatif düşünme becerisine sahip olmalı, 

- Etik davranış becerisine sahip olmalı, 

- Öfke kontrolü becerisi olmalı, 

- Kişisel verilerin korunmasını ve bilgi gizliliğini sağlayabilmeli, 

- Fiziksel yeterlilik becerisine sahip olmalı, 

- Kültürlerarası bakım becerisine sahip olmalı, 

- Yaşam boyu öğrenme becerisi olmalı, 

- Teknolojiyi kullanabilmeli, 

- Eleştirel düşünme becerisine sahip olmalı, 

- Farkındalık becerisine sahip olmalı, 

- Fiziksel muayene yapabilmeli, 
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- Duygu kontrolü ve duyguları yönlendirme becerisi olmalı, 

- Tanıtım becerisi olmalı, 

- Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olmalı, 

- Bilgiye ulaşma ve analiz etme becerisine sahip olmalı, 

- Meslektaşları ile ortak dil kullanabilme becerisine sahip olmalı, 

- Hasta güvenliği ve kendi güvenliğini sağlama becerisine sahip olmalı, 

- Temel sistemler ile ilgili uygulama becerileri olmalı, 

- Sağlık bakım gereksinimlerine ilişkin risk analizi yapabilmeli, 

- Sağlık bakım gereksinimleri ve gündemi takip edebilmelidir. 

 

3. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanabilmesi 

için hemşire hangi yetkinliklere sahip olmalıdır? 

 

Tablo 4. Birey, Aile ve Toplumun Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Karşılanabilmesi için 
Hemşirenin Sahip Olması Gereken Yetkinlikler 

YETKİNLİKLER 

Hemşireler  

- Mesleğini benimsemeli ve sevmeli, 

- Hayattan haz almayı ve mutlu olmayı bilmeli, 

- Empati yapabilmeli, 

- Toplumsal sorunlara duyarlı olmalı, 

- Kendine güvenmeli, 

- Girişimci olmalı, 

- Mesleki örgütlere üye olma konusunda istekli olmalı, 

- Ülke gündeminin farkında olarak sosyal politikalarda söz sahibi olmalı, 

- Motivasyonunu artıracak hobileri olmalı, 

- Öz farkındalığı olmalı ve kendini ifade edebilmeli, 

- Yenilikleri öğrenmeye açık olmalı, 

- Etik kuralları benimsemeli, 

- Hoş görü sahibi olmalı, 

- Hemşirelik uygulamalarında mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranabilmeli, 
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- Bireyselleştirilmiş bakımın önemine inanmalı, 

- Esnek düşünebilmeli, 

- Hemşirelik mesleğinin gelişiminde değişim ajanı olarak rol almalı, 

- Sabırlı olmalı, 

- Mesleki gücünün farkında olmalı, 

- Yaptığı uygulamaların sorumluluğunu alabilmeli, 

- Değişime açık olabilmeli, 

- İşbirlikçi yaklaşıma sahip olmalı, 

- Meraklı olmalı, 

- Merhametli ve şefkatli olmalı, 

- Hastaya dokunabilmeli, 

- Farklılıklara ve çevreye duyarlı olabilmeli, 

- Bireye bütüncül yaklaşabilmeli, 

- Hümanistik değerlere sahip olmalı, 

- İnsana değer vermeli, 

- Kırılgan gruplara karşı duyarlı olmalı, 

- İş odaklı değil insan odaklı çalışabilmeli, 

- Karşılaştığı her güçlükte vazgeçmeyip, yeni çözüm yolları arayabilmelidir. 

 

 

 

 


