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• 17/02/2016 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında alınan karara 
göre Yüksekokulumuzda Hemşirelik bölümü açılmıştır.   

 

• 2021 yılında Hemşirelik bölümümüze 62 öğrenci kayıt yaptırmıştır. 

• 2022 yılında YKS puanı ile 72 öğrenci kayıt yaptırmıştır. 

• Bölümümüze yatay geçiş ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ile 
öğrenci başvuruları kabul edilmiştir.  

• Bölümümüzde kayıtlı öğrenci sayısı 142’ye ulaşmıştır. 
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Hemşirelik Program Kodu: 102390119 

 

• Puan Türü: SAY 

• Genel Kontenjan: 70 

 

12.01.2023 3 

2021 puanları 

• Tavan puanı: 286,42412 

• Taban puanı: 279,85587 

2022 puanları 

• Tavan puanı: 346,47177 

• Taban puanı: 331,94419 

İki yıl üst üste doluluk oranı: %100  



Eğitim Özellikleri  

• Eğitim süresi 4 yıl 

• 8 Dönem / 240 AKTS 

• Ders çeşitliliği  
• Zorunlu dersler 

• Mesleki seçmeli dersler  

• Alan dışı seçmeli dersler 

• Eğitim standardizasyonu 
• Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) 

• Bologna Süreci 

• Kalite süreci ve HEPDAK 
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HUÇEP 

Hemşirelik müfredatının  

• %70-80’i tüm öğrencilerin aldığı zorunlu dersler 

• %20-30’u ise eğitim programı hedefleri, bireysel gelişim hedefleri ve öğrenci 
beklentileri doğrultusunda seçmeli dersler 
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Dersler 

• Dersler; yüz yüze ve uzaktan öğretim (online) süreçleri ile birlikte 
yürütülmektedir.  

• Yüz yüze dersler öğrenci sayısına uygun büyüklükteki sınıflarda; 
uzaktan dersler ise BOYSİS adlı uygulama aracığıyla 
gerçekleştirilmektedir.  

• Dersler, alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmektedir.  
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Hemşirelik Eğitimi Çıktıları 

• Birey, aile ve toplumun gereksinimlerini saptayabilme 

• Bakımda bütüncül yaklaşımı kullanabilme 

• Uygulamalarda ekip, hasta ve aile ile işbirliği kurabilme 

• Yaşam boyu öğrenme ve gelişim sorumluluğunu sürdürebilme 

• Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunabilme 

• Değişim yaratabilme ve liderlik davranışı gösterebilme 

• Eleştirel düşünme sürecini kullanma ve kanıta dayalı olarak bakımı 
planlayabilme  

• Rol ve sorumluluklarını yerine getirmede yasalara ve etik ilkelere 
bağlılığını sürdürebilme 
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Hemşirelik Bölümü Mezunlarımız  

• Hemşire unvanı ile mezun olmaktadırlar.  

• Çalışma alanları 

• Hastane, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, toplum ruh sağlığı 
merkezleri, özel dal hastalıkları merkezlerinde (diyaliz vb), ağız ve diş sağlığı 
hastanelerinde, özel bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzurevi ve bakım 
evleri, anaokulu ve kreşlerde bakım verici, yönetici ve/veya araştırmacı  

• Lisans eğitimini tamamladıktan sonra lisansüstü eğitim yaparak 
akademisyen olarak görev alabilirler. 
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Akademisyen Sayıları  

 

• Bölümümüzde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri  

• Dört doktor öğretim üyesi, 

• İki öğretim görevlisi ve  

• Bir araştırma görevlisi doktor tarafından sağlanmaktadır. 
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Üretilen Projeler  

 

• 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Kapsamında 
devam eden bir adet TÜBİTAK projesi bulunmaktadır.  

• Ayrıca üç adet proje başvurusu inceleme sürecindedir.  
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ASYO Hemşirelik Bölümü Avantajları 

• Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının diğer hemşirelik 
bölümlerine göre az olması 

• Yapılan norm kadro planlamaları ile akademik kadronun güçlenecek 
olması 

• Derslikler ve mesleki beceri laboratuvarlarının kapasite ve fiziki 
koşullarının yeterli olması 
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ASYO Hemşirelik Bölümü Avantajları 

• Uygun kapasitede sınıflar ile derslerin tek şube olarak verilebilmesi 

• Yüksekokulun hemen yanında ilçe devlet hastanesinin varlığı 

• Üniversitemize bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin varlığı 

• Kadromuzda her anabilim dalına mensup öğretim üye ve 
elemanlarının bulunması 
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Yozgat Bozok Üniversitesi 
 

Dr. Öğr. Üy. Canan DEMİRCİ 
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu 

Hemşirelik Bölüm Başkanı 

 
İletişim: 

0 (354) 314 15 14 -1030 
canan.karadas@yobu.edu.tr  
canan.karadas@bozok.edu.tr 


