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Fakültemiz, Üniversitemizin Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Hastanesi ve 
öğrenci yurtlarının da bulunduğu Osmanbey Yerleşkesinde yer 

almaktadır



FAKÜLTE TARİHÇE

1997-98 eğitim 
öğretim yılında Sağlık 
Yüksekokulu olarak 

eğitime başlamış

2016 yılında 
kapatılarak Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 

kurulmuştur



SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-2021

Hemşirelik 
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon

Beslenme ve 
Diyetetik

Perfüzyonistlik



2020-2021 eğitim öğretim 
yılı Hemşirelik Bölümü 
öğrenci sayısı              626

578 (SBF)
48 (SYO) 

https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=105010419

https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=105010419


Neden Hemşirelik, Neden Fakültemiz????



Hemşirelik mesleğinin önemi her geçen gün 
artmakta…

Günümüzde yaşlı nüfusun ve 
kronik hastalıkların artması,

 Küreselleşme, bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler, 

Sağlık hizmetlerinin hastaneden 
topluma yönelmesi …..



Hemşirelere duyulan ihtiyaç her geçen gün 
artmakta…



Türkiye’de toplam hemşire sayısı

198.465

Türkiye’de hemşire başına düşen nüfus

431.2

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü) ülkelerinde hemşire başına 

düşen nüfus

102



Fakültemiz Hemşirelik 
Bölümü olarak; 

Birey, aile ve toplumun gereksinimlerini saptayan, 
kanıta dayalı olarak sağlığın geliştirilmesi, 

korunması, tedavisi ve rehabilitasyonu 
çalışmalarında mesleki bilgi ve becerilerini 

uygulayan, bireylere bütüncül yaklaşan, ekip 
çalışmasını benimseyen, profesyonel bakım 
verebilecek bilgi ve beceriye sahip, mesleki 
sorumluluğu gelişmiş, araştıran ve mesleki 

sorunları ile ilgili değişim yaratabilme ve lider 
olabilme davranışı gösteren, uygulamalarında 

yasal ve etik ilkeleri esas alan profesyonel 
hemşireler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.



Sağlık Bilimleri Fakültemiz, bölgemizde nitelikli eğitim 
veren lider bir fakülte olma misyonuna sahiptir. ÇÜNKÜ;

• Bulunduğu bölge ve konumu itibariyle üniversitemiz ve fakültemiz gelişime 
açıktır.

• Türkiye’nin bir çok bölgesinde lisansüstü eğitimini tamamlamış, farklı 
kültürel ve mesleki donanıma sahip, alanında uzmanlaşmış bir öğretim 
elemanı kadrosuna sahiptir

• Uluslararası düzeyde hemşirelik eğitimi standartlarını yakalayabilmek için 
programımız; ulusal ve uluslararası hemşirelik kriterlerine göre 
güncellenmekte, ulusal akreditasyonu almaya yönelik çalışmalar yapılmakta 
ve intörnlük uygulamasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

• Transkültürel hemşirelik bakımını sağlamak için, öğrencilerimizin Erasmus, 
Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim programları desteklenmektedir.



• Hemşirelik eğitimi için son derece önemli olan 
uygulamalı eğitimin yapılabilmesi için klinik ve 
saha uygulama alanları oldukça yeterli ve 
çeşitlidir. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve 
Üniversitemiz arasında yapılan ortak protokol 
sayesinde İl merkezinde yer alan devlet 
hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve 
rehabilitasyon merkezlerinden de destek 
almaktayız.

• Öğrencilerimizin sosyal, kişisel ve mesleki gelişimi 
bölümümüz ve üniversitemiz tarafından 
desteklenmektedir (bilimsel etkinliklere katılım 
için maddi destek sağlanmakta; öğrenci klüpleri, 
sanatsal ve sportif faaliyetler için fiziksel olanaklar 
bulunmakta ve öğrencilerin katılımı 
desteklenmekte; öğrencilere yönelik bilimsel 
etkinlikler düzenlenmekte ve katılım belgeleri 
verilmete vb).

Sağlık Bilimleri Fakültemiz, bölgemizde nitelikli eğitim 
veren lider bir fakülte olma misyonuna sahiptir. ÇÜNKÜ;



Hemşirelik Bölümünde Eğitim Öğretim



Hemşirelikte Lisans eğitimi, 4 yıllık süreyi kapsamaktadır. Eğitim 
programımız Avrupa Birliği Kriterleri ve Bologna süreci doğrultusunda 

hazırlanmış, 4600 saatlik teorik ve klinik, saha uygulamalarını içeren bir 
programdır. Hemşirelik programımızda dersler; teorik, laboratuvar ve 

saha/hastane uygulamaları şeklinde yapılmaktadır

Derslerimizin 
yapıldığı amfiler, 
teknolojik eğitim 

gereçleri ile 
donanımlı ve 

klimalıdır



LABORATUVARLARIMIZ

5 Adet uygulama laboratuvarı
1 Adet iletişim laboratuvar







İLETİŞİM LABARATUVARI



Klinik ve Saha Uygulama Alanları

• Harran Üniversitesi Hastanesi

• Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, 
ikinci, üçüncü basamak sağlık 
kurumları (devlet hastaneleri, ASM, TSM, 
KETEM vb)

• Okullar

• Özel kurum ve kuruluşlar 
(rehabilitasyon merkezleri, bakımevleri vb)





2021 Yılında

Fakültemizde

Mevcut Akademik 

Durum



Fakültemizde 
mevcut akademik 

kadro

(Öğretim elemanı 
Sayısı 22)

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Anabilim Dalı Unvanı Adı Soyadı

Hemşirelik Esasları Öğr. Gör. Nilgün Okşak (AD Başkanı)

Öğr. Gör. Filiz Solmaz

İç Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi Derya Tülüce (AD Başkanı)

Öğr. Gör. Caner Dikici

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi Arzu Timuçin (AD Başkanı)

Öğr. Gör. Yasemin Yılmaz

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doç. Dr. Fatma Koruk (AD Başkanı)

Öğr. Gör. Zeliha Turan

Çocuk Sağ ve Hastalıkları Hemşireliği Doç. Dr. Hülya Karataş (AD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Kemer

Öğr. Gör. Fatma Bozdağ

Arş. Gör. M. Emin Düken

Psikiyatri Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi Veysel Kaplan (AD Başkanı)

Öğr. Gör. Rabia Kürümlüoğlugil

Halk Sağlığı Hemşireliği Doç. Dr. Fatma Ersin (AD Başkanı)

Doç. Dr. Selma Kahraman

Hemşirelikte Öğretim Öğr. Gör. Feray Bucak (AD Başkanı)

Hemşirelikte Yönetim Dr. Öğr. Üyesi Arzu Timuçin (AD Başkanı)

Öğr. Gör. Dilek Sakallı

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Dr. Öğr. Üyesi Serap Satış 

(Bölüm Başkanı)

Tıp Fakültesi

Öğr. Gör. Fatih Enzin

Arş. Gör. Zeynal Yasacı

BESLENME VE DİYETETİK

Doç.Dr. Hakim ÇELİK Tıp Fakültesi

Öğr. Gör. Dr. Abdullah Taşkın



HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMI

37 Öğrenci
*19 tez aşamasında

*18 ders aşamasında

8 Öğretim üyesi

Şuana kadar 
tamamlanan tez 

sayısı 57



Mezunlarımızın İş Olanakları

• Koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmet veren kamu ve özel 
sektöre ait sağlık kuruluşları, okullar, işyerleri, huzurevi ve bakımevi 
gibi kurumlarda; hemşire, eğitim hemşiresi, özel dal hemşiresi 
(diyabet hemşiresi, diyaliz hemşiresi, enfeksiyon hemşiresi vb), 
yönetici hemşire,

• İlaç, sigorta şirketleri, medikal tedavi ve bakım ürünleri sanayinde 
araştırmacı ve danışman,

• Lisansüstü eğitim yaparak hemşirelik eğitim kurumlarında 
akademisyen olarak görev alabilirler.



Eğer hemşireyseniz bilirsiniz ki 

her gün bir yaşama dokunursunuz 

ya da bir yaşam sizinkine 

dokunur…


