
 

 

 

HEMŞİRELİK BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAM  

YETERLİLİKLERİ 

Program Profili: 

Bu program hemşirelik lisansüstü öğrencilerine,  evrensel değerlerin yansıra ülke gerçekleri ve 

gereksinimleri doğrultusunda hemşirelik aktivitelerini planlayabilme ve yürütebilme, kanıta 

dayalı bakım verebilme, eğitim, araştırma,  danışmanlık ve liderlik rollerini en iyi şekilde 

uygulayabilme yeteneği kazandırarak, sağlıklı/hasta bireyin sağlık gereksinimlerini 

karşılayabilecek; yeniliklere, değişime, bilimsel gelişmelere ve rekabete açık; üst düzeyde 

bakım, eğitim, araştırma, danışmanlık ve liderlik bilgi ve becerisine sahip, kaliteli hizmet 

anlayışını benimsemiş, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen, sorumluluk üstlenebilen, 

sağlık politikalarına yön verebilen, üretken uzman hemşireler yetiştirmek amacıyla 

yapılandırılmıştır. 

Öğrenci kabul koşulları:  

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak.  

Yüksek Lisans Eğitimi İçin:  

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık 

Yüksekokulu, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik bölümü (Sadece Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği Alanı için geçerlidir) lisans mezunları kabul edilir. Yabancı uyruklu 

öğrenciler için; Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) denkliği olan yurt dışındaki hemşirelikle ilgili 

bir yükseköğretim kurumundan lisans mezunu olmak şartı aranmaktadır.  

Doktora Eğitimi İçin:  

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık 

Yüksekokulu Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik bölümü (Sadece Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği Alanı için geçerlidir) lisans mezunu olmak koşulu ile hemşirelik ya da 

başka bir programda (Bilimsel Hazırlık Koşuluyla kabul edilir) tezli yüksek lisans programını 

bitirmiş olması gereklidir. Yabancı uyruklu öğrenciler için; YÖK denkliği olan yurt dışındaki 

hemşirelikle ilgili bir lisansüstü yükseköğretim kurumundan mezun olmak şartı aranmaktadır. 

Kabul ve Kayıt Koşulları: 

-Tezli Yüksek Lisans başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en az 55 ALES puanına sahip 

olma şartı aranmaktadır. Doktora başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en az 55 ALES 

puanına sahip olma şartı aranmaktadır. Yabancı uyruklu adaylar için ALES puan şartı 

aranmamaktadır.  



 

- Tezli Yüksek Lisans başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en az 50 Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanına veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) 

sınav puanına veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana sahip olma şartı 

aranmaktadır.  

-Doktora başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en az 55 YDS veya YÖKDİL sınav 

puanına veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana sahip olma şartı aranmaktadır. 

Yabancı uyruklu adaylar için son 5 yıl içerisinde alınmış ana dili dışında Tezli Yüksek Lisans 

programları için 50, Doktora programları için 55 YDS veya YÖKDİL sınav puanına veya 

ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana sahip olma şartı veya kendi anadili ve Türkçe 

dışında yabancı dilde eğitim veren bir lisans programından mezun olma şartı aranmaktadır.  

- Bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak. 

Önceki Öğrenmelerin Tanımlanması:  

- Formal eğitim olarak 4 yıllık lisans ve/veya tezli yüksek lisans programını tamamlamış olmak 

şartı aranmaktadır.  

Yüksek Lisans Eğitimi İçin:  

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık 

Yüksekokulu, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik bölümü (Sadece Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği Alanı için geçerlidir) lisans programını tamamlamış olmak.  

Doktora Eğitimi İçin:  

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık 

Yüksekokulu Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik bölümü (Sadece Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği Alanı için geçerlidir) lisans mezunu olmak koşulu ile hemşirelik ya da 

başka bir programda (Bilimsel hazırlık koşuluyla kabul edilir) tezli yüksek lisans programını 

tamamlamış olmak. 

Üst Derece Programlarına Geçiş:  

Tezli yüksek lisans mezunlarına doktora eğitimi verilmektedir.  

Ölçme ve Değerlendirme:  

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerin (vize %30, ödev %20) yıl sonu değerlendirmelerinin 

(final %50) hesaplanarak, program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanacak 

yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması, doktora yeterlilik ve doktora 

tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması şartı aranmaktadır.  

 



 

Mezuniyet Koşulları:  

- Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak.  

- Yüksek lisans eğitimi için, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı 

bulunması şartı aranmaktadır.  

- Doktora eğitimi için, doktora yeterlilik ve hazırlanacak tezin akademik jüri tarafından başarılı 

bulunması şartı aranmaktadır.  

İstihdam Olanakları  

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ilgili alanında Uzman Hemşire 

unvanı kazanır. Mezunlar; Üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ve 

Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümlerinde araştırma görevlisi 

ve öğretim görevlisi olarak eğitimde, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, uygulayıcı, 

yönetici, araştırmacı, eğitimci olarak istihdam edilirler. Hemşirelikte doktora programından 

mezun olanlar, Doktora (PhD) unvanı alırlar. Mezunlar hastanelerde “Eğitim Hemşiresi”, 

“Yönetici Hemşire”, “Klinik Sorumlusu”, “Hemşirelik Hizmetleri Müdürü”, ayrıca 

üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinde “Öğretim Görevlisi” ve “Öğretim 

Üyesi” olarak çalışabilirler. 

 

NURSING POST-GRADUATE (MASTER’S AND PHD) PROGRAM  

QUALIFICATIONS 

  

Program Profile: 

This program is designed for educating productive specialist nurses who will be able to meet 

the health needs of the healthy / sick individual; who are open to innovations, changes, 

scientific developments and competition; who have high level of knowledge and skill in care, 

education, research, consultancy and leadership; who have adopted the concept of quality 

service; can use information technology effectively, can take responsibilities and can direct 

health policies by gaining nursing post-graduate students the ability to plan and carry out 

nursing activities in accordance with the country's realities and needss, universal values, to 

provide evidence-based care, education, research, consultancy and leadership roles in the best 

way. 

Student admission requirements: 

- To be in conformity with the Post-Graduate Education and Training Regulations of the 

University of Health Sciences. 



For Master’s Education: 

A Bachelor of Science Degree (B.Sc.) from the Faculty of Nursing; School of Nursing; Nursing, 

Health Officer and Midwifery Departments of Faculty of Health Sciences and School of Health 

(applicable only to the Nursing Department of Obstetrics and Gynecology) are accepted. For 

foreign students; for being graduated from a B.Sc. in Nursing abroad which is approved as 

equivalent by the Council of Higher Education (YÖK) of Republic of Turkey. 

For Doctorate (Ph.D) Education: 

Providing that a Bachelor of Science Degree (B.Sc.) from the Faculty of Nursing; School of 

Nursing; Nursing, Health Officer and Midwifery Departments (Only applies to the Department 

of Obstetrics and Gynecology Nursing) of School of Health Sciences and School of Health and  

a Master's program (with thesis) must be finished in nursing or in another program (accepted 

under the Scientific Preparatory Condition). For foreign students; for being graduated from a 

Master’s program in Nursing abroad which is approved as equivalent by the Council of Higher 

Education (YÖK) of Republic of Turkey. 

Admission and Registration Requirements: 

-There is a requirement to have at least 55 ALES points taken for the Master’s applicants in the 

last 5 years. For doctoral candidates, a minimum of 55 ALES points taken within the last 5 

years is required. ALES points are not required for foreign applicants. 

- Students are required to have at least 50 Foreign Language Proficiency Placement 

Examination (YDS) scores taken within the last 5 years for their thesised graduate applicants 

or to have an equivalent score accepted by the OSYM for the Foreign Language 

(YDS/YOKDIL) examination score of Higher Education Institutions. 

- A minimum of 55 YDS or YOKDIL exam points taken within the last 5 years for doctoral 

candidates or an equivalent score accepted by the OSYM is required. For foreign candidates, 

50 except for the master language taken in the last 5 years, 50 YDS for doctoral degree  

 

programs or 55 YDS for doctoral programs or a condition for having an equivalent number 

accepted by OSYM or a foreign language teaching a condition of graduation from the 

undergraduate program is sought. 

- To be successful in scientific duties and interviews. 

Recalling Previous Learning : 

- As a formal education, it is required to have completed 4 year undergraduate and / or graduate 

degree program. 

For Master’s Education: 

School of Nursing, School of Nursing, School of Health Sciences and School of Health, 

Nursing, Health Officer and Midwifery department (Only applies to the Department of 

Obstetrics and Gynecology Nursing) to have completed the undergraduate program. 



For Doctorate (Ph.D) Education: 

Nursing Faculty, School of Nursing, School of Health Sciences and School of Health Nursing, 

Health Officer and Midwifery Department (Only applies to the Department of Obstetrics and 

Gynecology Nursing) to be a graduate with a BS degree in nursing or another program 

(Accepted for scientific preparation ). 

Access to Further Studies: 

Doctorate education is given to graduate thesis graduates. 

  

Measurement and evaluation: 

In general, the intangible values (visa 30%, homework 20% ) of the year-end evaluations (final 

50%), the successful completion of the courses taken during the program, the successful 

completion of the master's thesis by the academic jury, the successful completion of the 

doctoral degree and the successful completion of the doctoral thesis by the academic jury. 

Graduation Requirements: 

- Successfully complete the courses taken throughout the program. 

- For post-graduate education, the condition that the prepared master's thesis is found to be 

successful by the academic jury is sought. 

- For Ph.D education, the qualification for doctorate and the thesis to be prepared must be found 

to be successful by the academic jury. 

Employment Opportunities 

Upon successful completion of the thesis post-graduate program, the students gain the title of 

Expert Nurse in the related field. Graduates; They are employed as research assistants and 

teaching staff at the Nursing Faculty, School of Nursing and School of Health, Faculty of 

Health Sciences, Nursing Departments of universities as educators, practitioners, 

administrators, researchers, educators in private health institutions and institutions. Graduates  

 

of doctoral program in nursing, Doctor to (Ph.D) will receive the title. In the graduation 

hospitals, "Instructor" and "Instructor" in Nursing and Midwifery Departments of Faculty of 

Health Sciences, Faculty of Nursing, School of Health, School of Health Sciences, Universities, 

"Nurse Education", "Manager Nurse", "Clinic Responsibility", "Nursing Services Manager. 

 


