
 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

 Sağlık Yüksekokulu 

 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

Öğretim Dili  : Türkçe 

Öğretim Süresi : 4 

Hazırlık Programı : Yok 

 

Hemşirelik mesleği, geçmişten günümüze kadar sosyal, kültürel ve teknolojik değişimlerle 

kendini yenilemeyi başaran, hasta ve sağlıklı olan her yaş grubundan bireye, ailelere ve 

topluma bakım vermeyi hedefleyen, sağlık ekibinin diğer üyeleri ile uyum içinde çalışma 

becerisine sahip; felsefe, kuram, uygulama ve araştırma üzerine kurulmuş, bilim ve sanattan 

oluşan bir sağlık disiplinidir. 

            Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1996 yılından beri Lisans 

düzeyinde eğitim veren bir bölümdür. 

 

Misyonu; 

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarının 

bilincinde olan, bunları davranış haline getiren, çevresine önderlik edebilecek yapıda, özgür 

ve bilimsel düşünebilen, geniş bir dünya görüşüne, çağdaş düzeyde düşünce yeteneğine 

sahip, profesyonel prensip ve felsefeyi anlayan, etik kurallara bağlı, insan ve hasta haklarına 

saygılı, ailenin toplumun sağlığını koruyan geliştiren, profesyonel hemşirelik bakımı veren, 

araştırmalar yapan, mesleki performansları nedeni ile tercih edilen meslek üyeleri 

yetiştirmektir. 

 

Vizyonu;  

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen; hızlı büyüyen ve gelişen 

sağlık sektöründe tercih edilen, toplumun sağlıklı gelişimine katkısı olan, eğitim ve yayın 

faaliyetlerinde bulunan, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen bir bölüm 

olmaktır. 

 



Uygulama Alanları; 

Mesleki derslerin klinik uygulamaları, U.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Hastanesi yanı sıra Türkiye Kamu Hastaneleri kurumuna bağlı; Dr. Ayten Bozkaya Spastik 

Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi, Zübeyde Hanım Doğumevi, Dörtçelik Çocuk 

Hastanesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Memleket Hastanesi, Ana 

Çocuk Sağlığı Merkezlerinin klinik ve acil bakım ünitelerinde öğretim elemanlarının 

gözetiminde yapılmaktadır. 

 

Çalışma Alanları; 

Hemşirelik Bölümü mezunları koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık kurumlarında 

hemşire olarak çalışabilmektedirler. 

 

 

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ÖSYS Taban Ve Tavan Puanları 

2015 ÖSYS Taban Puanı : 354,242 

2015 ÖSYS Tavan Puanı : 412,749 

Puan Türü   : YGS – 2 

2015 ÖSYS Başarı Sırası          : 44,719 

 

 

 

 

 

İletişim           
Sağlık Yüksekokulu Görükle Yerleşkesi 16059 Nilüfer/BURSA  

Telefon: 0224 294 24 50                                                                         

Faks:       0224 294 24 51 

Web: http://saglikyo.uludag.edu.tr/index2.htm.                                                         

                  e-mail: usyok@uludag.edu.tr  

 

 

 


