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 Meslek; genellikle uzun ve yüksek dereceli bir öğrenimi 

gerektiren kendine özgü yasal ve ahlaksal kuralları bulunan ve 

bir kimsenin seçimini sağlayan uğraş olarak tanımlanmaktadır.

 Meslek ayrıca eğitim ve entelektüel yetenekler gerektiren ve 

yaşamı kazanmak için yapılan iş olarak da tanımlanmaktadır.



 Başka bir tanıma göre; meslek, bireyin yaşamını 

sürdürmesi açısından yerine getirmesi gerekli, araştırma 

ve deney, uygulama süreci üzerine temellenmiş yoğun 

bilgi birikimi, etik ilkeleri/kodları olan, görev, yetki ve 

sorumlulukları yasalarla belirlenmiş, otonom yapıya 

sahip, belirli bir parasal kazanç karşılığı yapılan hizmete 

denir.



 MESLEK VE İŞ FARKLI KAVRAMLAR MI???



 “Meslek” ile “iş”i birbirinden ayıran farklı 

boyutlar 1900’ lü yılların başlarından beri 

özellikle sosyal bilimciler tarafından ortaya 

konmaya çalışılmaktadır.

 Mesleğin iş’ten farklı boyutlarına ilişkin ilk 

çalışmalardan birisi sosyal bilimci Abraham

Flexner tarafından 1910 yılında 

gerçekleştirmiştir. 



 Daha sonra Genevieve ve Roy Bixler 1959 

yılında, 

 Povalko 1971 yılında bir işin meslek sayılabilmesi 

için uyması gereken ölçütleri belirlemişleridir.

 Meslek ölçütleri ile ilgili literatürdeki son 

çalışmayı ise Kelly yapmıştır. 

 Kelly, Flexner’ ın geliştirdiği ölçütleri biraz daha 

geliştirerek 1981’ de tekrar yayımlamıştır.



 Kelly’ nin geliştirdiği ölçütler şunlardır:

 1. Toplumun sağlığı ve insanlık için hayati olan hizmetleri 

sunmalı,

 2. Araştırmalarla sürekli yenilenen ve geliştirilen bir bilgi 

birikimi olmalı,

 3. Hizmet entellektüel aktiviteleri içermeli ve bireysel 

sorumluluk alma hizmetin güçlü bir özelliği olmalı,

 4. Meslek üyeleri yüksek öğrenim ( lisans ) veren kurumlarda 

eğitilmeli,

 5. Meslek üyeleri kendi politika ve davranışlarının 

kontrolünü elinde tutmalı ve bağımsız olmalı,



 6. Meslek üyelerinin verdikleri hizmet onları güdülemeli,

 7. Meslek üyelerini yönlendiren ve mesleki kararlarına 

rehberlik eden etik kodlar olmalı,

 8. Uygulama standartlarını belirleyip, mesleğin gelişimini 

destekleyen bir mesleki örgütü olmalıdır



PEKİ HEMŞİRELİK BİR MESLEK MİDİR?



 Mesleğin öncelikle kendine özgü ve gerekli bir toplumsal 

hizmeti yerine getirmesi gereklidir.

 Bu bağlamda hemşirelik sağlıklı/hasta birey, aile ve 

toplumun gerçek ve potansiyel sağlık sorunlarına yanıtını 

hümanistik (insancıl) ve holistik (bütüncül) olarak ele alan tek 

meslektir.



 Hemşirelik mesleğinin tarihsel sürecine göz atıldığında, en 

ilkel toplulukların yaşadığı çağlardan, teknolojik ve modern 

gelişmelerin birbirini takip ettiği günümüze kadar her 

devirde hemşireliğin bulunduğu ve her devrin insanları için 

önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Başlangıçta 

sadece hasta bireylere hizmet verme, kendini dini kutsalları 

uğruna feda edercesine dinsel bir görev sayma ve sonraları 

hekim yardımcısı ile özdeşleşen hemşirelik, artık bilimsel ve 

çağdaş yaklaşımlarla profesyonel bir disiplin olarak 

anılmaktadır



 Özünde “bakım” eylemi olan hemşireliğin, Florence 

Nightingale’den bu yana bir meslek olarak şekil almaya çalıştığı 

görülmektedir. 

 Hemşireliğin bu meslekleşme çabalarının değerlendirilebilmesi 

için, mesleğin sahip olması gereken ölçütlere ulaşabilmesi 

gereklidir. 



 Ülkemizde hemşireliğin meslekleşme sürecindeki katettiği

yolu değerlendirebilmek için gerçek anlamda bir mesleğin 

uyması gereken ölçütlerle hemşireliği karşılaştırmak 

gerekmektedir. 

 Kelly tarafından geliştirilen bu ölçütlere aynı zamanda 

Profesyonel hemşirenin sahip olması gereken niteliklerdir. 

Bunlar;



 Bir meslek, toplumun gereksinim duyduğu bir hizmete cevap 

verir, toplumun ve insanlığın refahının yükselmesine yardımcı 

olur

 Toplumun beklentileri ışığında hemşirenin görevi, bireylere, 

ailelere ve gruplara, yaşadıkları ve çalıştıkları ortam koşulları 

içinde fiziksel, ruhsal ve sosyal yeterliliklerini belirlemeleri ve 

değerlendirmeleri konusunda yardımcı olmaktır.

1. Toplumun sağlığı ve insanlık için hayati olan 

hizmetleri sunmalı (bireysel ilgi  yerine 

toplumsal ilgi);



 Bir uğraşın bilimsel nitelik kazanarak meslek olabilmesi 

kendine özgü bilimsel bilgi içeriğinin varlığı ile olasıdır

 Toplum, profesyonel bilginin problem çözebildiğine ve 

profesyonellerin kendi alanlarında karar verme gücüne sahip 

olduğuna inanır.

 Tüm bilim dallarında olduğu gibi hemşirelikte de bilimsel 

araştırma, olaylara sistematik yaklaşımı ve yeni bilgilerin 

ortaya çıkmasını sağlar.

2. Araştırmalarla sürekli yenilenen ve geliştirilen bir 

bilgi birikimi olmalı (geniş sistematik bilgi) ;



 Hemşirelik bakımı kritik ve yaratıcı düşünmeyi gerektirir. 

 Hemşirelikte kritik ve yaratıcı düşünme hemşirelik sürecinin 

kullanımıyla gerçekleşmektedir. 

 Hemşirelik meslek üyeleri hemşirelik sürecini kullanarak 

uygulamalarında bilimsel, akılcı ve sistematik bir yaklaşımı 

kullanmaktadırlar

3. Hizmet mantığa dayalı aktiviteleri içermeli ve bireysel

sorumluluk alma hizmetin güçlü bir özelliği olmalı;



 Bireysel sorumluluk alma, hemşirelik hizmetlerinin temel 

özelliklerinden birisidir. 

 Mesleklerin toplum tarafından kabul edilebilmesi meslek 

üyelerinin bu sorumlulukları yerine getirebilme düzeyleri ile 

ilgilidir. 

 Bir meslek üyesi olarak hemşirenin; topluma, hizmet 

sunduğu hastalara, meslektaşlarına, birlikte çalıştığı diğer 

sağlık meslek gruplarına, çalıştığı kuruma ve kendisine karşı 

sorumlukları vardır.

 Hemşirelerin bu sorumluluklarını yerine getirebilmesinde 

mesleği benimseme düzeyleri önemlidir.



 Meslek üyelerinin sorumlulukları yerine getirebilmeleri için üst 

düzey bir eğitime gereksinimleri vardır. Bu nitelikte bir eğitim 

ise ancak üniversitede  ve lisans eğitimi ile sağlanabilir.

 Bir mesleğin aynı ünvana sahip ancak farklı düzeylerde eğitim 

alması olanaksızdır. 

4. meslek üyeleri yüksek öğrenim ( lisans ) veren 

kurumlarda eğitilmeli (üniversite eğitimi);



 Meslek  üyelerinin işlerini yaparken bağımsız olmaları ve 

bağımsız karar almaları anlamına gelmektedir. 

 Hemşirelik mesleğinin en çok eleştirilen yönü burasıdır. 

 Hemşire bazı kararları bağımsız olarak alırken, bazı 

kararlarda hekim istemine bağlı kalmak zorundadır

5. Meslek üyeleri kendi politika ve davranışlarının 

kontrolünü elinde tutmalı ve bağımsız olmalı 

(Otonomi sahibi)



 Ülkemizde 1954 tarih ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 

13 Ocak 1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 499 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 

Yönetmeliği’ nde yer alan hükümler hemşirelik 

hizmetlerinin düzenlenmesine yanıt vermemekte ve 

hemşireliğin uygulamalarındaki bağımsızlığını 

desteklemediği görülmektedir. 

 Ancak ilgili kanunda 2007 yılında yapılan ek değişiklikler ve 

8 Mart 2010 tarihinde yayımlanan hemşirelik yönetmeliği ile 

hemşirelerin görev tanımlamalarının daha açık hale geldiğini 

görülmektedir. Yeni yasal düzenlemeler ile ortaya konan 

yapıda hemşirelerin bağımsız olarak ortaya koydukları 

uygulamalar daha görünür kılınmıştır



 Mesleklerin varoluş nedenlerinin en önemlilerinden biri 

topluma hizmet etmektir.

 Bir uğraş, topluma hizmet ediyorsa ve amacının bu olduğunu 

topluma benimsetebiliyorsa meslektir.

6. meslek üyelerinin verdiği hizmet onları güdülemeli 

(mesleğe gönül verme);



 Gelişmiş mesleklerde, meslek üyeleri öncelikle mesleklerine 

katkıda bulunmak daha sonra ise onunla yaşamak üzere 

motive olmuşlardır. 

 Verdikleri hizmet tarafından motive edilen bireyler sıklıkla 

onlara sunulan ekonomik çıkarları dikkate almadan 

mesleklerinin çıkarları için çalışırlar. 

 İşe motive bireyler ise, yalnızca ekonomik çıkarlarını 

düşünürler.



 Etik kurallar, mesleğin üyelerinin genel olarak kabul ettiği etik ilkeler 

dizisidir. Bu kurallar, bireylerin belli durumlarda nasıl hareket 

edeceğini göstermekten çok Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik 

standartlarına ve kararlarına bir çatı oluşturmaktadır.

7. Meslek üyelerini yönlendiren ve mesleki 

kararlarına rehberlik

eden etik kodlar olmalı (Etik ilkeler);



 Bu kurallar meslek üyesinin mesleğine, mesleksel örgütüne, 

meslektaşlarına, hizmet verdiği ve işbirliği yaptığı bireylere 

ve kendine karşı sorumluluklarını öngörür

 Etik kurallar gerek yazılı gerekse yazılı olmayan meslek 

üyeleri tarafından kabul edilen yasalardır. 

 Uluslar arası Hemşireler Birliği Hemşirelik Ahlak Yasasını 

hazırlamıştır. Bu etik ilkeler Türk Hemşireler Derneği 

tarafından da kabul edilmektedir.



 Meslek üyelerinin bir araya gelerek meslekleri ile ilgili 

örgütleri kurmaları ve üye olmaları meslekleşme için 

önemlidir.  

 Böylece meslekleşme bilinci artarak birlikte güç oluşturma 

ve meslek sorunlarını çözebilmek mümkün olabilir.

8. Uygulama standartlarını belirleyip mesleğin 

gelişimini destekleyen bir mesleki örgütü olmalıdır 

(birlik bilinci) ;





Ayrıca Profesyonel hemşire olumlu Kişisel 

Niteliklere sahip olmalıdır:



Hemşireliğin amacı sağlıklı/hasta bireyin 

gereksinimlerinin karşılanması ve en kısa zamanda bağımsız 

duruma gelmesini sağlamaktır. Hemşirelik uygulaması, sağlık 

bilimi ile bakım sanatını, bilimsel bilginin hümanistik 

yönünü, klinik uygulamayı, iletişimi ve sosyal bilimleri içine 

alır. 



Tanım;

 Hemşirelik, geçmişten günümüze, bilimsel, teknolojik, 

sosyokültürel değişimlerle kendini yenileyen, birey, aile ve 

toplumun sağlığı ile ilgilenen uygulamalı bir sağlık 

disiplinidir. 



Türk hemşireler derneği (THD)

 1981 yılında yaptığı tanıma göre “hemşirelik bireyin, ailenin 

ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve 

hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik, hemşirelik 

hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, 

değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek 

kişilerin eğitiminden sorumlu; bilim ve sanattan oluşan bir 

sağlık disiplinidir.”



 Hemşire ise sağlık düzeyinin yükseltilmesinde, hastalığın 

önlenmesinde, hastanın bakım ve  rehabilitasyon 

çalışmalarında hemşirelik bakımını planlama, uygulama ve 

değerlendirme yeteneğinde olan, belirli bir eğitim 

programını tamamlamış sağlık ekibi üyesidir. Hemşireliğin 

temel sorumluluğu, bireyin ailenin ve toplumun bedensel ve 

ruhsal yönden sağlıklı olmasına yardımcı olmaktır



HEMŞİRELİK FELSEFESİ NEDİR?



FELSEFE
Felsefe, Yunanca sevgi anlamına gelen “philia” 

bilgi anlamına gelen “sophia” deyiminden 

meydana gelmiştir ve bilgi sevgisi anlamına

gelmektedir.

Felsefe bilgi üretmeyi, sorgulamayı ve her türlü 

soru sormayı gerektirir.
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FELSEFE

• Felsefe bir kurumun, bir olayın, bir mesleğin, doğası, 

tutumları, inançları, değerleri ve fikirlerin içerdiği 

prensipleri kapsayan bir yapıdır. 



Felsefeden öğrenilecek tek 
şey vardır, felsefe 
yapmaktır. Felsefe yapmak 
ise, bu bilgiler üzerinde 
düşünmek, onları 
sorgulamak, yani “yeniden 
gözden geçirip” 
tartışmaktır .



Düşük not vermesi ile öğrencileri arasında özel bir üne sahip olan felsefe 
öğretmeni, sınav yapacağı gün heyecanla bekleyen öğrencilere, önce kâğıt 
ve kalemlerini hazırlamalarını söyledi, sonra da sandalyesini kaldırıp 
masanın üzerine koydu. Sonra:
"Sınav sorumu soruyorum, işte yüz puanlık tek soru" dedi. "Bu 
sandalyenin var olmadığını kanıtlayınız."
Herkes harıl harıl düşünüp, hızlı hızlı yazarken bir öğrenci iki dakikada 
sınavını bitirdi ve gitti.
Sıfırcı felsefe öğretmeni, sınav kâğıtlarını okuduktan sonra, bu konudaki 
ününe gölge düşüreceğini bilmesine rağmen, hayatında ilk kez bir 
öğrencisine yüz üzerinden yüz vermek zorunda kaldı. Yüz alan öğrenci 
sınavı iki dakikada bitiren öğrenci idi. Öğrencinin sınav kâğıdında yalnızca 
şu iki sözcük yer alıyordu:
"Hangi sandalyenin?"

 Felsefede cevaplardan çok sorular 
önemlidir.



Hemşirelik Felsefesi

Hemşirelik ;
Kendine özgü bilgi ve olguları içeren bağımsız bir 
sağlık disiplinidir.
Bireyin sağlıklı ortamda yaşamaya hakkı olduğuna 
inanır.



 Hemşirelik, insan yaşamının anlamı ve amaçlarının 
kavranması üzerine temellenmiştir. 

 Bir hemşirenin hemşirelikle ilgili inanç ve felsefe 
oluştururken genel felsefi konularda izlenen yol 
ve yöntemleri bilmesi gerekir. 

 Bunu yapması etkin bir hemşirelik bakımı 
vermesinin yanı sıra, kendinin de yaşamını mutlu 
ve anlamlı geçirmesini sağlayacaktır. 



 Hemşirelerin yetkin bir yaşam felsefesi kazanmaları 
felsefenin anlamını kavramaları ile mümkündür. 

 Bununla beraber pek çok hemşire bu önemli bilim 
dalında gerçek bir anlayışa sahip değillerdir. 

 Bazı hemşirelere göre felsefe günlük yaşamda pek 
az uygulama değeri olan silik, kavranmayan bir 
şeydir. 



 Ortak alanları insan olan hemşirelik ve felsefe, 
insanlık durduğu sürece hep birlikte ve hep 
insanlık için var olacaklardır. 

 Hemşirelikte profesyonelleşmenin başta gelen 
koşulu, bilim ve felsefeyi anlamak ve mesleğe 
yansıtmaktır.



Hemşirelik Felsefesi üç temel kaynağa 

temellendirilmiştir. Bunlar;

1- Yaşamın korunması
2- Her bir insanın başlı başına bir değer olması ve 
kişiliğine saygı gösterilmesi
3- İnsanların kendi inançlarına göre hareket etme 
özgürlüğünün bulunması



Hemşirelik Felsefesi

Hemşirelik;
Sağlıktan sapmalar olduğunda bireyin optimal sağlık 
bakımı almaya hakkı olduğunu savunur.

Topluma hizmet götürme işlevinde diğer sağlık 
meslekleri ile sıkı bir işbirliğine inanır.

Bireyin kendine özgü özellikleri, kişiliği ve bütünlüğü 
içinde hak ve mahremiyetine saygı duyar.



Türk Hemşireler Derneği’nin 

Hemşirelik Felsefesi:

“Hemşirelik bireylere ve ailelere
verilen bir hizmettir. O nedenle
toplumsal bir kurumdur. Toplumsal
sorunlar ve yapılar sürekli değiştiği için
hemşireliğin işlevi ve rolleri de sürekli
değişmektedir. İşlev ve roller
değişmesine karşın, hemşirelik
hizmetleri toplumun temel
gereksinimlerine yanıt verme ilkesini
sürekli olarak korumaktadır.”



Beth Israel Hastanesi Hemşirelik 

Felsefesi

Benner, Henderson, Orlando ve  Wiedenbach’ın 
hemşirelik felsefeleri, Beth Israel Hastanesi 
tarafından 20 yılda revize edilmiştir, ilk olarak 
1974’de ortaya çıkmıştır.



Bu felsefenin amacı bir hastanın 

ifadesiyle kısaca şu şekilde özetlenebilir:

Benim primer hemşirem, hemşirelik 
mesleğinde gerçek bir cevherdi. 
Mesleğini en yüksek seviyede icra 
etmekle kalmaz, hastalarının iyileşmesi 
için gerekli girişimleri de yapan kişisel 
yeteneklere sahipti. Kendime olan 
güvenimi kazanmamı sağladı. Onun ilgisi 
samimi, tavsiyeleri etkiliydi ve gönüllü 
çalışmaları, benim uzun süren 
rehabilitasyonumda faydalı olmuştu. 



HEMŞİRENİN 

FONKSİYONLARI

 Hemşirelik mesleğinin çeşitli fonksiyonları vardır. Bu 

fonksiyonlar; bağımlı fonksiyon, bağımsız fonksiyon ve yarı 

bağımlı fonksiyonlar olarak ayrılır. 



 Hemşirenin bağımlı fonksiyonu: Tedaviyi uygulama, 

tanı ve tedavi işlemlerine yardım etme gibi uygulamalar 

hemşirenin bağımlı fonksiyonları arasındadır. Bu girişimlerin 

nasıl uygulanacağını bilmek ve yan etkilerini gözlemlemek 

hemşirenin sorumluluğundadır.

 Hemşirenin bağımsız fonksiyonu: Bakım verme, 

araştırma, eğitim, hasta haklarını savunma, hastaya yardım 

etme gibi  görevleri yerine getirirken mesleki bilgi, beceri ve 

yeteneklerini kullanarak  yaptığı uygulamalardır.

 Hemşirenin yarı bağımlı fonksiyonu: Doktorun 

planladığı tedaviyi uygularken ve tanı işlemlerine 

yardımcı olurken olası problemlerin gelişip gelişmediğini 

bilgi ve deneyimleri doğrultusunda izlemek ve gerektiğinde 

önlemleri almaktır. 



Hemşirelerin Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları

 Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik 

girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını 

belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen 

ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı 

olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.

 Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını 

değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan 

yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili 

birime iletir.



 Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim 

tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen 

tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen 

durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi 

planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. 

Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli 

tedbirleri alır.

 Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından 

reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen 

sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda 

yerine getirir.



 Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar 

vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile 

durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse 

durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz 

konusu işlemi uygular.

 Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini 

izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli 

kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.



 Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi 

hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal 

afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye 

olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.

 Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma 

faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere 

katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının 

ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.



 Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde 

görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, 

mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.

 Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel 

farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve 

kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.

 Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.



HEMŞİRENİN  ÇEVRESİYLE 

İLİŞKİSİ NASIL OLMALIDIR???



 Hemşirenin mesleki başarısı, 

 doyum sağlaması ve mutluluğu 

 kişiler arası ilişkilerdeki 

 yeteneğine bağlıdır.



Hemşire hasta ilişkisi

 Üç aşamada gerçekleşir.

 1. aşama: hasta ile karşılaşma ve uyum aşaması

 2. aşama: hastanın tanınması ve problemlerin 

saptandığı aşama

 3. aşama: probleme yönelik  planlar yapılır, 

uygulanır ve değerlendirilir

 Hemşire hastasına ilgi göstermeli ve hastasının 

endişelerini giderici tutum ve davranış içinde 

olmalıdır.



Hemşirenin meslektaşları ve diğer 

disiplinlerle ilişkisi

 Başarılı ve etkin olmaları için;

 Birbirlerinin alanlarına ve yeteneklerine saygılı ve güven 

duyan

 Ortak değerlerde birleşmiş

 İlgili

 Birbirlerinin yaklaşımlarını kolaylaştırıcı ve tamamlayıcı 

iletişim içinde olmaları gerekmektedir.



Hemşirenin yardım hizmet 

görevlileri ile ilişkileri

 Hemşire saygıya ve sevgiye dayanan bir otorite 

kurmalıdır.




