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HEMŞİRELİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5634 Kabul Tarihi : 25/4/2007
HEMŞİRE 

• Madde 1 - (Değ.: Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510) Türkiye’de 

üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve 

yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca 

tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, 

Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri 

onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere 

Hemşire unvanı verilir.



HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ (2010)
Resmî Gazete Sayı : 27515

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Hemşire ve Yetki Belgesine Sahip Hemşireler

Uzman hemşire

MADDE 7 – (1) Lisans mezunu hemşirelerden; yurtiçinde hemşirelik anabilim dallarında ve bunların altında açılan 

lisansüstü eğitim programlarından mezun olan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler ile yurtdışında bu 

programlardan mezun olup, diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler 

alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar.

(2) Uzman hemşireler, temel hemşirelik rollerinin yanı sıra uzmanlığını yaptığı alana yönelik klinik bilgi, beceri, sağlık

araştırmaları, danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim hizmetlerinin programlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesinde sorumluluk alır, uygular ve değerlendirir.

Yetki belgesine sahip hemşireler

MADDE 8 – (1) Hemşirelik mesleği ile ilgili özellik arz eden birim ve alanlarda yetki belgesine sahip ve bu alanlara ilişkin 

hemşirelik bakım hizmetlerinden sorumlu hemşiredir.

(2) Yetki belgesine sahip hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları, sahip oldukları yetki belgeleri ve çalıştıkları 

özellikli alana göre Bakanlıkça düzenlenir.



HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (2011)

Resmî Gazete Sayı : 27910

MADDE 1 – 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Hemşirelik 

Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(3) Uzmanlık alanı ile ilgili kapsamlı sağlık değerlendirmeleri yapar. Hemşirelik bakımını 

planlar, uygular ve yönetir. Bakımda istenen hedeflere ulaşılamaması durumunda, yeni 

stratejiler geliştirir.

(4) Hastalara uygulanan tıbbi tanı ve tedavi işlemlerine ilişkin karşılaşılan kritik 

durumlarda, uygun kararın verilmesinde hemşirelere danışmanlık yapar, meslekî 

gelişimleri açısından hemşirelere yardımcı olur.

(5) Hasta ve ailesinin eğitimini planlar. Hastaları, bakım ve tedavi yöntemleri ile olası 

yan etkileri hakkında bilgilendirir. Hastaların güncel ve güvenilir sağlık bilgisine 

ulaşmasını sağlar.

(6) Uzmanlık alanı ile ilgili ve etik konularda kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve 

bilirkişilik yapar. Çalıştığı kurumda araştırmalarla ilgili etik komitede görev alabilir.”



Kraliyet Hemşireler Koleji (RCN) tanımı:

İleri uygulama, bir uygulama türünden ziyade bir uygulama düzeyidir. İleri Hemşire 
Uygulayıcıları, klinik uygulamada Master Düzeyinde eğitim alırlar ve uzman klinik bilgi 
ve becerilerini kullanarak uygulamada yetkin olarak değerlendirilirler. Hastaların 
değerlendirilmesinde, teşhisinde ve tedavisinde özerk kararlar alarak hareket etme 
özgürlüğü ve yetkisine sahiptirler.

ESNO tanımı: 

Uzman Hemşire unvanı, İleri Uygulayıcı Hemşire(Advance Nurse Practitioner-ANP), 
Uygulayıcı Hemşire(Nurse Practitioner-NP)  gibi diğer unvanları içerecek şekilde veya 
lisans sonrası , akademik eğitim geçmişine sahip hemşirelere ve belirli bir sağlık 
disiplininde yüksek deneyime sahip hemşireleri tanımlamak için kullanılır.

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) tanımı: 

Bir Hemşire Uygulayıcı/İleri Uygulama Hemşiresi, özellikleri içinde bulunduğu bağlam 
ve/veya ülke tarafından şekillendirilen, genişletilmiş uygulama için uzman bilgi 
tabanını, karmaşık karar verme becerilerini ve klinik yeterlilikleri edinmiş kayıtlı bir 
hemşiredir. Eğitim seviyesinin yüksek lisans derecesi önerilir.









İleri Uygulama Tescilli (Kayıtlı) Hemşire (Advanced Practice
Registered Nurse, APRN)

İleri Uygulama Tescilli (Kayıtlı) Hemşiresi, ABD'de kullanıldığı gibi, eğitim ve sertifikasyon şartlarını yerine getiren ve dört

APRN rolerinden birine için APRN olarak uygulama lisansı alan hemşireye verilen unvandır. APRN’nin dört rolü: Sertifikalı 

tescilli hemşire anestezist (certified registered nurse anesthetist, CRNA), sertifikalı hemşire ebe (certified nurse-midwife, 

CNM), uzman klinik hemşire (clinical nurse specialist, CNS) ve sertifikalı pratisyen hemşire (certified nurse practitioner, CNP) 

(APRN Consensus Model, 2008). 

Klinik Uzman Hemşire (Clinical Nurse Specialist)
Bir Klinik Uzman Hemşire (CNS), sağlık bakım ekibinin bir üyesi olarak sistemler yaklaşımı ile birlikte, özel uygulama 

alanlarında mevcut teşhislerle ilgili uygulama yapan, uzman klinik tavsiye ve bakım veren ileri uygulama hemşiresidir.

Pratisyen Hemşire (Nurse Practitioner, NP)

Bir Pratisyen Hemşire (NP), primer sağlık bakım hizmetleri (PHC) alanlarındaki, acil bakım populasyonlarının yanı sıra kronik 

hastalığı olan populasyonlar için devam eden bakım alanlarında hastaları değerlendirmek, tanı koymak ve yönetmek için 

hemşirelik ve tıbbi becerileri birleştiren ileri uygulama hemşiresidir.



İleri Uygulama Hemşiresi
Advanced Practice Registered Nurse (APN veya APRN):

• “İlave eğitim alarak genişletilmiş hemşirelik uygulamaları 

için uzmanlık bilgi birikimine, karmaşık karar verme 

becerisine ve klinik yeterliliğe sahip olarak yetki belgesi elde 

etmiştir (ICN 2008a). Uluslararası olarak en sık tanımlanan 

iki tür İleri Uygulama Hemşireliği (APN); Uzman Klinik 

Hemşire (CNS)1 ve Pratisyen Hemşire (NP) dir (APRN 2008; 

Begley 2010; Carryer et al. 2018; CNA 2019; Finnish Nurses

Association 2016; Maier et al. 2017, Miranda Neto et al. 

2018).”



Uzman Klinik Hemşire (UKH)
CNS: Clinical Nurse Specialist

• UKH(CNS), genel hemşirelik veya özel dal 

hemşireliği seviyesinin üstünde eğitim almış, klinik 

uzmanlık gerektiren karmaşık kararlar alma ve 

sağlık kuruluşlarında optimal bakımı etkilemek için 

sistem yaklaşımını kullanma konusunda ileri 

düzeyde hemşirelik bilgisi ve becerisine sahip olan 

hemşiredir.



• Her ne kadar çeşitli uzmanlıklarda (örneğin yoğun bakım 

ünitesi, ameliyathane / cerrahi, palyatif bakım, yara bakımı, 

yenidoğan, gerontoloji) uygulama yapan hemşireler, 

kendilerini uzman hemşireler olarak görse de, atanmış 

UKH(CNS) sağlık bakım hizmeti sunum sistemindeki 

iyileştirmeler için ileri düzeyde uzmanlaşmaya dayalı, daha 

yaygın ve geniş bir hesap verebilirlik ve sorumluluk alanına 

sahiptir. 



• En az yüksek lisans veya doktora derecesine sahip UKH(CNS), ileri düzeyde bir 
uygulama ve karar verme için gerekli olan derinlemesine bilgi, eleştirel 
düşünme ve karar verme becerileri edinir.

• UKH(CNS)’ler bir uzmanlık alanında uzman klinisyenler olarak işlev görür ve 
öğretme, mentorluk, danışmanlık ve hemşirelik uygulamalarının kanıta 
temelli/kanıt bilgili olduğunu öğreterek hemşirelik uygulamalarını geliştirmeye 

liderlik eder.





Pratisyen Hemşire (NP)

• NP' ler, genel hemşirelik eğitimine ek bir eğitimden sonra (giriş seviyesi için minimum 

yüksek lisans derecesi) özerk klinisyen hemşirelerdir. Sadece hastalık veya durumdan 

ziyade bütüncül yaklaşımla insanın tedavisine odaklanan hemşirelik ilkelerini içeren 

kanıta dayalı kılavuzlara dayanarak durumunu teşhis etmek ve tedavi etmek için 

eğitilirler. Uygulama özerkliği /otonomisi ve hesap verilebilirlik düzeyi, NP'in

uygulandığı ülke veya ortam ve düzenleyici politikalar tarafından belirlenir ve bunlara 

karşı duyarlıdır. NP, ilaçların reçetelenmesi de dahil olmak üzere sağlık durumlarının 

teşhisi ve tedavisinde klinik uzmanlığı harmanlayarak ve hastalıkları önleme ve sağlık 

yönetimine vurgu yaparak sağlık hizmetlerine kapsamlı bir bakış açısı getirir.









CNS ve NP’lerin gelecekteki potansiyelini 
desteklemek için öneriler:

• CNS ve NP uygulamasının açıklığını/netliğini sağlayın

• Bu hemşirelerin sağlık hizmetlerinin sunumuna nasıl katkıda bulunduklarını belirleyin

• Uzman klinik hemşirelere ve pratisyen hemşirelere özgü eğitim müfredatlarının 

geliştirilmesine rehberlik edin

• Bu hemşireleri ileri uygulama (CNS veya NP) rollerini ve uygulama düzeylerini 

oluşturmada destekleyin

• Uzman klinik hemşireliği ve pratisyen hemşirelik uygulması yapan işverenlere, kurumlara 

ve sağlık bakım sistemlerine rehberlik edin

• Politika, mevzuat ve onaylayan (akredite olmuş) kurum (credentialing) açısından uygun 

denetimi sağlayın.



NEDEN UZMAN HEMŞİRELİK?









Klinik Uzman Hemşirenin Sağlık 
Hizmetlerine Katkıları

• Riskleri ve komplikasyonları belirleme ve yönetme, bakımı planlama ve koordine etme; hasta / 
müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan sağlık ve sosyal hizmetleri savunmak için izleme ve 
değerlendirmeye yönelik işbirliğine dayalı vaka yönetimi yoluyla destekleyici bakıma erişimde 
iyileşme 

• Karmaşık akut veya kronik rahatsızlığı olan grupların fiziksel, fonksiyonel ve psikolojik 
iyiliklerinde artma, gelişmiş yaşam kalitesi, artmış sağkalım oranları, düşük komplikasyon 
oranları 

• Artmış yaşam kalitesi

• Sağlığın geliştirilmesinde iyileşme

• Sağlık işgücünde hemşirelerin işe alınmalarında ve işte tutulmalarına katkıda bulunma 

• Hastanede kalış sürelerinde, hastaneye yeniden kabul ve acil servise başvuru oranlarında azalma

• Kliniklerde ve ameliyathanelerde ilaç hatalarında azalma

ICN Guidelines on Advanced Practice Nursing



Pratisyen Hemşireliğin Sağlık 
Hizmetlerine Katkıları

• Kanıtlar, NP'lerden bakım alan hastaların, hizmet sunumundan memnuniyetlerinin yüksek olduğunu; 

daha az gereksiz yere acil servis başvurusu, bekleme süresini azalttığı, hastaneye yatışları ve tekrar 

yatışları azalttığını göstermektedir (Begley et al, 2010; Chavez et al. 2018; Donald et al. 2015; Maier et 

al. 2017; Martin-Misener et al. 2015; Newhouse et al. 2011). NP'lerin sağladığı bakımın kalitesini 

değerlendirmek üzere yapılan çalışmalar aynı sağlık hizmetlerinin hekiminkine etkinlik ve güvenlik 

açısından karşılaştırılabilir olduğunu göstermiştir (Lentz et al. 2004; Mundinger et al. 2000; Swan et al. 

2015). 2006'dan 2016'ya kadar yapılan kapsamlı bir sistematik literatür taraması bulguları acil ve kritik 

bakım ortamlarındaki NP’ler dahil ileri uygulama hemşirelerinin, yatış süresini azalttığı, konsültasyon 

ve tedavi süresi, mortalite, hasta memnuniyetini ve maliyet tasarrufunu arttırdığı göstermiştir 

(Jennings et al. 2015; Woo et al. 2017).

ICN Guidelines on Advanced Practice Nursing



CNS ’nin ve NP 'nin adaptasyonları veya 
varyasyonlarına ilişkin ÜLKE ÖRNEKLERİ 

Almanya

Hollanda

Hon
Kong 

Singapur

.



Hong Kong 

Hong Kong’da, Hong Kong Hastane İdaresi 1994’te uzman hemşire rolünü 

tanımlamıştır, daha sonra 2000 yılında ünvan sınıflamasını ileri uygulama 

hemşireliği (APN-advanced practice nursing) olarak değiştirmiştir. Daha sonra da 

2009 yılında, hemşirelerin sistem düzeyinde hizmetlerde daha büyük etkiler 

yapmalarına olanak tanımak için bir ileri kademe pozisyonu olan Hemşire 

Danışmanları (Nurse Consultants) nı tanımlamıştır.  

Hastane İdaresi, kamu sektöründe sağlık hizmeti sağlayıcısıdır. Ayrıca Hong 

Kong'da, hemşirelerin ileri yetkinliklerini kullanarak hastalara farklı 

uzmanlıklarda ve farklı klinik ortamlarda hizmet verdiği büyük bir özel sağlık 

sektörü bulunmaktadır.

Hong Kong Hemşirelik Akademisi, Hong Kong'daki hem kamu hem de özel 

sektörden lider hemşireler tarafından yönetilmektedir. Uygulamadaki esas olarak 

tüm uzmanlıkları temsil eden Akademi, Akademi Kolejlerini akredite eden, 

müfredat ve klinik deneyim gereksinimlerini yerine getirmiş ve ileri uygulama 

düzeyinde sınavları geçmiş olan üyeler ile ziyaretçileri (fellows) onaylayan bir 

sisteme sahiptir. 

Hong Kong Hükümeti 2018’de Hong Kong Hemşirelik Konseyi’ni, uygulama, temel 

yetkinlikler ve eğitim mekanizmaları kapsamında ileri uygulama hemşiresini 

tanımlayacak bir önerge hazırlayacak bir grup oluşturması için görevlendirmiştir. 

Bu tasarı, başlangıçta gönüllü olarak uygulanacaktır daha sonra hükümet 

tarafından yasal bir kayıt rejimine dönüştürülmesi için değerlendirilecektir 

(personal communication, F. Wong, March 2019).



Almanya
Almanya'da ileri uygulama hemşireliği ile ilerleyen durum biraz 

karmaşıktır. Federal eyaletlerde, 2016'dan bu yana yapım 

aşamasında olan hemşirelik konseyleri vardır. Alman ileri 

uygulama hemşirelerinin karşılaştığı zorluklar arasında 

tanınma, unvanın korunması ve özerklik ile ilgili sorunlar 

bulunmaktadır.

2000'den bu yana, kliniklerde APN'ler için model projeler ve 

kavramlar bulunmaktadır. Almanya'daki çeşitli şehirlerde, eğitim 

programları için fırsatlar giderek artmaktadır. Hemşirelik 

derneklerinden gelen pozisyon belgeleri ileri uygulama 

hemşireliği rolünü desteklemektedir. Alman Ekonomik 

Uzmanlar Konseyi, kanıta dayalı düzeyde bakım çağrısında 

bulunmuştur. Buna ek olarak, popülasyonun ihtiyaçlarının 

değerlendirilerek hemşirelik bakımı verilmesi gerektiği 

önerilmektedir (personal communication March 2019, S. Pelz, S. 

Inkrot, A. Schmitt, C. von Dach).



Hollanda

Hollanda da ileri uygulama hemşireliği (advanced practice nurse), NP'nin doğrudan 

hasta bakımındaki rolünün ve klinik uzman hemşirenin hemşirelikte lider rolünün 

bir birleşimidir, örneğin; sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, bilimsel araştırma 

yapmak ve profesyonel bakım ekibinin kalitesini artırmaktır. (personal

communication, March 2019, Ms. I.H. (Irma) de Hoop, President Dutch Nurse

Practitioner Association). 

Yeni bir sağlık hizmeti eylemi, hekim olmayanlar tarafından tıbbi bakım 

yapılmasını yasaklayan eylemi sona erdirdi. Bu da, iyi tanımlanmış bir hasta 

grubunda bakımın sürekliliğini geliştirmek üzere kompleks sağlık bakım 

hizmetleri sunumunda hemşirelere bir pozisyon oluşturma imkânı yarattı. Proje 

sonrası APN'nin vizyonu güçlendi ve birkaç yıl içinde dokuz uygulamalı bilimler 

üniversitesi teori ve pratiği birleştiren yüksek lisans program başlattı 

“Pratisyen Hemşire (NP-nurse practitioner)” kavramı Hollanda'da biliniyor olmasına 

rağmen, ünvan Hollandacaya çevrilemedi, dolayısıyla NP ünvanı korunamadı, bu 

nedenle yasadaki tek olasılık uzmanlık için mevzuat oluşturmak idi. Hollandaca'da

“uzman hemşire (nurse specialist)” kullanılarak, ünvanı korumak ve bir tanımlama 

süreci oluşturmak mümkün oldu. Rol tanımlanması ile ünvanın korumasına izin 

verildi. Bu rol tanımlamasında, bir hemşire sağlık sistemindeki pozisyonunu yanlış 

beyan ederse, uygulamaya devam etmesine imkânı verilmemesi ile sicil kaydının 

ortadan kaldırılması sonucu yer aldı. (J. Peters in Schober & Green 2018). 



Singapur

.APN eğitimi vermek için Singapur Hemşirelik Kurulu (SNB) tarafından, ) Yong Loo Lin Tıp 

Okulu (Yong Loo Lin School of Medicine) himayesinde master programını onaylanan tek 

program budur ve APN sertifikası için ön-koşuldur. Program başlangıçta yetişkin sağlığı ve 

ruh sağlığı alanında akademik hazırlık sunmuştur.

kritik bakım rotasına genişletilmiş ve ardından  pediatri önerilmiştir.İki yıllık bir yüksek lisans 

programının tamamlanmasının ardından APN sertifikasına, lisans ve Singapur Hemşirelik 

Kurulu (SNB) kayıdına başvurmadan önce, mezunlar asgari bir yıllık yapılandırılmış 

internlük yapmak ve ulusal lisans sınavı ile objektif yapılandırılmış klinik sınavı  geçmek 

zorundadır. Tüm APN'ler minimum klinik uygulama saatlerini tamamlamalı ve APN 

uygulama lisanslarının SNB ile yıllık yenilenmesi için gereken CNE puanlarını sağlamalıdır.S

ingapur Hemşirelik Kurulu  yeterlilikleri dört alanda düzenlenmiştir; profesyonel, yasal ve 

etik hemşirelik uygulamaları,

bakım yönetimi,liderlik ve yönetim, mesleki gelişim.

2018'de Singapur Sağlık Bakanlığı, NUS Alice Lee Hemşirelik Çalışmaları Merkezi ve NUS 

eczane departmanı birlikte, Tıp pratisyenleriyle İşbirliği Uygulama Anlaşması kapsamında 

APN’leri ve eczacıları reçete yazımına hazırlamak için, üç aylık ulusal işbirlikçi reçete yazma 

programını (NCPP) geliştirmiş ve bir araya getirmiştir.



Kariyer fırsatları ve görünüm

Ülke çapında medyan maaş, kayıtlı hemşireler için yaklaşık 75.000 dolar ve LPN'ler

için 48.800 dolar civarındadır, ancak ödeme, konuma ve işverene göre farklılık 

gösterecektir. Hemşirelik dereceleri sağlık veya endüstrinin birçok sektörüne 

uygulanabildiğinden, daha fazla deneyim ve liderlik rollerine terfi ile maaş artışı için 

tutarlı bir potansiyel vardır.

Deneyimle, LPN'ler denetleyici pozisyonlara geçebilir veya bir RN olmak için bir 

eğitim programını tamamlayabilir.

Deneyim ve sürekli eğitim ile RN'ler, klinik hemşire müdür yardımcısı, sorumlu 

hemşire, baş hemşire, müdür yardımcısı veya hemşirelik direktörü, hemşirelik 

başkan yardımcısı veya baş hemşirelik görevlisi gibi denetleyici veya liderlik rollerine 

geçebilirler.

Bazı RN'ler APRN olmak için yüksek lisans derecesini tamamlarken, bazı hemşireler 

sağlık hizmetlerinin iş tarafına geçer veya kolejlerde ve üniversitelerde profesör veya 

araştırmacı olarak çalışır.

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/in-depth/medical-credentials/art-20454969 erişim 12/12/2021

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/in-depth/medical-credentials/art-20454969


SGH'de Hemşire Eğitimcileri dahil 38 İleri Uygulama Hemşiresi (APN) ve 332 Hemşire Klinisyeni (NC) 

bulunur. Karmaşık hemşirelik bakımı sağlamak için doktorlar ve diğer sağlık uzmanlarıyla birlikte çalışan, 

alanlarında uzman kişilerdir.

Koşulları değerlendirmek ve yönetmek ve kendi kliniklerinde tedavileri uygulamak için bazı klinik 

çalışmaları üstlenirler.

Pelvik taban koşulları, vasküler ve ortopedik cerrahi, inme sonrası yönetim ve meme kanseri bakımı ile 

ilgili alanlarda uzmanlaşırlar.

Birçoğu tıp uzmanlarıyla omuz omuza duruyor. Sadece yetenekli hemşireler değiller, genç 

meslektaşlarına eğitim veriyorlar ve onlara akıl hocalığı yapıyorlar ve araştırmalara dahil oluyorlar.

https://www.sgh.com.sg/news/singapore-health/we-are-nurses-and-we-are-highly-skilled-professionals erişim:15/12/2021

https://www.sgh.com.sg/news/singapore-health/we-are-nurses-and-we-are-highly-skilled-professionals


• Dinamik liderlik, yenilikçi eğitim, destekleyici mesleki gelişim! Bunlar, Üniversite Sağlık Ağının 

hemşireler için olumlu bir çalışma ortamını destekleme yollarından sadece birkaçıdır. UHN, her yıl 

klinik yerleştirmelerini tamamlayan 3.500'den fazla hemşirelik personeline ve 1.300'den fazla 

hemşirelik öğrencisine sahiptir.

• Hemşirelerimiz, Hemşire Yöneticileri, Hasta Bakım Koordinatörleri, Direktörler, İleri Uygulama 

Hemşire Eğitimcileri, Hemşirelik Yönetimi Koordinatörleri, Hemşire Klinisyenleri ve İleri Uygulama 

Hemşirelerinden oluşan güçlü bir liderlik ekibi tarafından desteklenmektedir.



Hemşirelik araştırmalarına proaktif yaklaşım

Üniversite hastanelerinin rollerinden biri olan 

hemşirelik araştırmalarını ciddi bir şekilde teşvik 

etmeye kararlıyız. Taşıyıcı laddar sisteminde 

hemşireler, Klinik Hemşire Uzmanları (CNS), 

Sertifikalı Hemşireler (CN), hastanede çalışan 

yüksek lisans derecesine sahip hemşireler,

hemşire yöneticileri ve Yüksek Okulu'ndaki 

öğretim elemanları tarafından desteklenen 

hemşirelik araştırmalarını adım adım 

öğreneceklerdir. Hemşirelik, Tokyo Üniversitesi.

https://www.h.u-tokyo.ac.jp/english/centers-services/central-clinical-facilities/nursing-department/index.html
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« 2021-
2025 Hemşirelik ve 
Ebeliğin 
Güçlendirilmesine 
Yönelik Küresel 
Stratejik Talimatlara»
görüş oluşturma

«Hemşirelikte 

Yetkinlik 
Kriterlerinin 
Değerlendirilmesi 

Toplantısı»

ICN’in rehber 
taslağının detaylı 
incelenmesi 

ICN’in taslak  
rehberinin 
çevrilmesi

uzman hemşire 
kadrosuna atanma 
ile ilgili temel ve ek 
kriterler çalışıldı



"2021-2025 Hemşirelik ve Ebeliğin 

Güçlendirilmesine Yönelik Küresel Stratejik 

Talimatlar Taslağı"
DSÖ ülkelere; ebelerin ve hemşirelerin evrensel sağlık sigortası (UHC) ve diğer
nüfus sağlığı hedeflerine en iyi şekilde katkıda bulunmasını sağlamalarına yardımcı
olabilecek ve birbiriyle ilişkili bir dizi politika önermektedir. Bu politikaların yürürlüğe
girebilmesi için ülkelerin dört “stratejik yön” boyunca ilerlemeyi desteklemesi 
gerekmektedir.
Bu stratejik yönler:
1 Nüfusun sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak yeterliliklere sahip yeterli ebe ve
hemşireleri eğitmek,
2 Hemşirelik ve ebelikle ilgili iş yaratmak, göçü yönetmek, ebe ve hemşireleri en
çok ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam etmek ve elde tutmak,

3 Uygulama ortamlarında ebe ve hemşirelerin katkılarını en üst düzeye 
çıkarmak,
4 Sağlık ve akademik sistemlerin genelinde hemşirelik ve ebelik liderliğini
güçlendirmektir.



Ülkemizde Uzman Hemşirelik

• Klinik kariyer/ kadro? 

• Hemşirelik eğitimini ve lisans üstü eğitiminin niteliği (ileri uygulama 
klinik alan…)?

• İstihdam politikaları, ihtiyaç belirleme?

• Hemşire ücret politikaları/sosyal haklar/çalışma koşulları?

• Politikaların oluşturulmasında söz hakkı?

• Özerklik ?

23 Kasım 2017 tarihi itibari ile hemşirelikte 6.157 yüksek lisans, 1.359 doktora 
öğrencisi olmak üzere toplam 7516 öğrenci eğitim görmektedir. (YÖK Hemşirelik 

Lisans Eğitimi Çalıştayı)



Hemşirelikte Yüksek Lisans Programları; 
• Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 

• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

• Halk Sağlığı Hemşireliği 

• Hemşirelik Esasları 

• Hemşirelik Öğretimi 

• Hemşirelikte Yönetim 

• İç Hastalıkları Hemşireliği 

• Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

• Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 

Hemşirelikte Doktora Programları;
• Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 

• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

• Halk Sağlığı Hemşireliği 

• Hemşirelik Esasları 

• Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

• Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 

• İç Hastalıkları Hemşireliği 

• Hemşirelikte Yönetim



Hemşirelik Sertifika Programları
• Sağlık Bakanlığı’nca sağlık alanında ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli 

insan gücünü yetiştirmeye yönelik olarak düzenlenen sertifikalı 

eğitimlerin belirlenen standartlar çerçevesinde uygulanmasını 

sağlamak amacıyla “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği” 

yeniden hazırlamış ve 04 Şubat 2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğe 

göre hemşirelere yönelik standartta yayınlanan sertifikalı eğitim 

programları;



Hemşirelik Sertifika Programları
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 
Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Sertifikalı Eğitim Programı 
Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 
Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 
Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
Standart çalışmaları son aşama gelmiş sertifikalı eğitim programları; 
Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 
Kan Bakanlığı Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı 
Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 
Standart çalışmaları başlatılan sertifikalı eğitim programları; 
Çocuk Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 
Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
Yanık Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı



FOTOĞRAF KULLANIM ÖRNEĞİ - 3

Bir diğer fotoğraf kullanım 
örneği ise sağ ya da sol 
tarafta çapraz kesik şekilde 
kurumsal sunum 
çerçevesinin altında yer 
almalıdır. (Sağ tıklayınız ve 
ardından ‘en alta gönder’e
(send to back) tıklayınız.

Teşekkürler…


