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Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Yalova Üniversitesi Sağhk Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Böliimü öğretim planrnda yer alan ul,gulamalı mesleki dersler ile İntömlük

Uygulaması I ve İntömlük Uygulaması II derslerinin klinit</alan uygulamalanna ilişkin usul ve

esaslaıı düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- ( l ) Bu yönerge. Yalova Üniversitesi SağIık Bilimleri Fakültesi Hemşiretik Bölümü

öğretim planında yer alan uygulamalı mesleki dersleı- ile İntömlük Uygulaması I ve İntömlük

Uygulaması II derslerinin uygulamalanna ilişkin genel ilkeleri, görev ve sorumlulukları,

uygulamaların değerlendirilmesini, sigorta ve mali yükümlülfüleri, kılık kyafete ilişkin

hfüümleri ve öğrencilerin disiplin işlemlerini kapsaı.

Dayanak

MADDE 3- (l) Bu yönerge. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na (|4. ve 44. maddeleri),
yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Ögretim yönetmeliği'ne ve 5510 sayılı sosyal sigortalar

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na (5. maddenin b fikası) dayanır.

TanımIar

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;

a) İntörn Hemşire: Hemşirelik Bölümü öğretim planında yer alan Hemşirelik Esasları,

İç Hastalıkları Hemşireliği, Cenahi Haslalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın

Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Hemşireliği, Psikiyatri

Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Hcmşirelikte Yönetim derslerinden başarılı

olup, İntömlfü Uygulaması I ve İntömlük Uygulaması II derslerinin uygulamasını

yapmaya hak kazanan son sınıf hemşirelik (iğrencisini. /. ..-:.:,- -
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b) İntörnlük Uygulaması I ve İntörnlük Uygulamasr II Dersleri Uygulamasr:

Uygulamalı mesleki dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilere, hemşirelik

mesleğinin gerektirdiği mesleki bilinç ve deneyimi kazandırmak ve pekiştirmek, bilgi

ve becerileri geliştirmek amacıyla klinik/alanda yapılan uygulamayı.

c) Öğrenci: Uygulamalı mesleki derslerin uygulamasını yapacak öğrencileri.

d) Ön Şartlı Dersler: Alt yanyıl ve yıllarda okutulan ve bir başka derse devam hakkını

kazanabilmek için mutlaka başarılması gereken dersleri,

e) Uygulama Değerlendirme Forrnu/Beceri Değerlendirme Formu: Öğrencinin

uygulamadaki becerisini/başansını değerlendirmede kullanılmak için. sorumlu

öğretim elemanı/elemanlan tarafından di-izenlenen, bölüm kurulunda karara

bağlanarak dekanhğa sunulan ve fakülte yönetim kurulunca onaylanan formu ifade

eder.

i«iıvci BöLüM
Uygulanalarla İlgili Genel İIkeler

Uygulamalı Mesleki Dersler

MADDE 5- (1) Uygulamalı mesleki dersler: Hemşirclik Bölümü Lisans Öğretim Planında yer

alan Hemşirelik Esasları, İç Hastalıklan Hemşireliği. Cenahi Hastahkları Hemşireliği. Doğum

ve Kadın Hastalıklan Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Hemşireliği, Psikiyatri

Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelikıe Yönetim, İntömlfü Uygulaması I ve

intömlfü uygulaması II dersleridir. Bu derslerin uygulamalan, klinikte velveya alanda yapıhr.

Hemşirelik Esasları dersinin laboratuvar dersleri ise Hcmşirelik Beceri Laboratuvannda yapılır.

İntörnlük Uygulaması I ve II Derslerinin Uygulaması

MADDE 6- (i)

a) İntömlük Uygulaması I ve İntömlük Uygulaması II dersleri; uygulamalı mesleki

dersleri kapsamaktadır.

b) İntömlük Uygulaması I ve İntömlük Uygulaması II dersini alacak öğıenci, dersi

alacak öğrenci sayısına göre eşit oranda kontenjanı belirlenen uygulamalı mesleki

derslerden birini seçer.

c) İntömlük Uygulaması I ve İntömlük t'ygulaması II dersi kapsamında aldığı

uygulamalı mesleki dersten başansız olan öğrenci, yeni eğitim öğretim yılında aynı

İntömlfü Uygulaması dersİne kayıt yaptırmak ve dersİn teorik eğitimine 
^ve

uygulamasına devam elmek zorundadır.
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Uygulamınrn Amacı

MADDE 7- (1) Uygulamalı mesleki derslerde yapılacak olan uygulamanın amacı öğrencilerin,

a) Ögrenim gördfüleri böli,imün prograııında yer alan uygulama alanlannı

tanımalarına.

b) Derslerde aldıklan teorik bilgilerin uygulamaya aktanlmasına olanak verilerek

bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirmelerine,

c) Mezuniyet öncesi mesleki deneyim kazaımalanna,

d) Eleştirel düşünme ve karar verme becerisi geliştirmelerine,

e) Sağlığı koruma, geliştirme, tedavi ve rchabilitasyon alanlarında, biıey, aile ve

topluma hemşirelik bak_ımı verebilmeleriııe.

f; Birey, aile ve topluma yönelik bütiincül bakış açısıyla hemşirelik bakım süreci

doğrultusunda veri toplama, tanılama, bakımı planlama, uygulama ve

değerlendirme becerilerini geliştirmelerine,

g) Kanıta dayalı araştfma sonuçlarını hasta bakımına yansıtma becerisi

kazanmalarına,

h) Birey. aile ve toplumun sağhk eğitimi gereksinimlerini karşılamada öğrenme ve

öğIetme siirecini kul lanmalanna,

i) Sağlık ekibi üyeleri ile iş birliği içinde çaiışabilmelerine,
j) Mesleki uygulamalannda etkili iletişim, görüşme ve klinik yönetim becerilerini

kullanabilmelerine,

k) Hasta ve çalışan güvenliği ilkelerine uygun çalışabilmelerine,

l) Çalışmalan sırasında problem çözme becerisi kazanmalanna,

m) Mesleki ilke ve etik değerlere uygun davranabilmelerine ve mesleki etik ilkeleri

benimsemelerine yardımcr olmaktır.

Devam Zorunluluğu

MADDE 8- (1) Öğrenciler uygulamaların en az %80'ine devam etmek zorundadır.

Uygulamalann %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler başansız sayılır. Uygulamadan

devamsızlığı nedeniyle başansız sayılan öğrenci o dersin yanyıl sonu sınavına giremez, sonraki

yılda dersi teorik, laboratuvar ve uygulama olarak tekrar eder.
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Uygulama Süresi

MADDE 9- (1) Uygulamalar akademik takvimle belirlenen derslerin başlama tarihinde başlar,

derslerin bitiş tarihinde sona erer. Uygulamalar. haftalık ders dağılım çizelgesinde belirtilen

gün ve saatlerde. uygulama rotasyon planlarında belitilen yer ve tarihlerde yapılır.

Uygulama Alanları

MADDE 10- (1) Öğrencilerin uygulama yapacağı alanlar: resmi ve özel hastaneler, koruyucu,

tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi,

toplum ruh sağlığı merkezi, huzurevi. özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ve benzeri kurum

ve kuruluşlan ve il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı eğitim kurumlandır.

(2) Uygulama alanları, dersin amacma uygun olacak şekilde, ilgili anabilim dallarının sorumlu

öğretim elemanı/elemanları taıafindan belirlenerek böiiim başkanlığına önerilir. Öneriler böliim

kurulunda görüşülerek karara bağlanır, dekanhğa sunulur ve fakülte yönetim kurulunca

onaylarıır.

Ön Şarth Dersler

MADDE 11- (l ) Hemşirelik Esasları dersini almal,an ya da dersi alıp başanlı olamayan

öğrenciler İç Hastalıklan Hemşiretiği, Cerrüi Hastalıklan Hemşireliği, Doğum ve Kadın

Hastalık-lan Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği,

Halk Sağlığı Hemşireliği ve Hemşirelikte Yönetim derslerini a|arrıazlar. Ayrıca belirtilen

derslerin herhangi birinden başansız olan öğrenci intömlük uygulaması I ve İntömliik

Uygulaması II derslerini alamaz.

üçüxcü BöLüM

Görev ve sorumluluklar

Bölüm Başkanı

MADDE 12- (1) Bölüm başkanının görev ve sorumlulukları şunlardr:

a) Hemşirelik bölümiindeki uygulamalı mesleki derslerin ve İntömlük Uygulaması I

ve İntömtük Uygulaması II derslerinin uygulamalannın düzenlenmesinden

sorumludur. Uygulamalann akademik takvime bağlı olarak dtizenli bir şekilde
yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır, sorunları çözer ve gerektiğinde so_91h1;; .. ,

dekanlığa iletir. jl: .: 
^ , '" "
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b) Uygulamadan sorumlu öğretim elemanlarının uygulama yapılacak alanlaıla ilgili

önerileri ve uygulama başansının değerIendirilmesinde kullanacaklan uygulama

değerlendirme formunda/beceri değerlendirme formunda varsa değişiklik

önerilerini böli,im kurulunda karara bağlal,arak dekanhğa sunar.

c) Her yanyıl başında uygulamalı mesleki derslerin uygulama

yürütücüsüyiirütiicülerini belirleyip, bölüm kurulunda karara bağlayarak dekanlığa

sunar

d) Gerektiğinde uygulama alanlarını denetler.

e) Bölüm başkanı, dekana karşı sorumludur.

Sorumlu Öğretim Elemanı

MADDE 13- (1) Sorumlu öğretim elemanı, uygulaması yapılan dersin teorik kısmını da

yürüten, öğretim elemanı/elemanlanür. Görev ve sorumluluklan şunlardır:

a) Öğrencilerin uygulama alanına uyumlannı kolaylaştıracak planlamalan yapal ve

amaca yönelik eğitimlerini sağlar.

b) Uygulama yiirütücüsii/yürütücülerİne dersin amacına yönelik rehberlik ve

danışmanlık yapar.

c) Uygulama siiresince öğrencilerin yoklamalarını ahr, devam durumlarını ve

davranışlannr denetler.

d) Uygulaman-ın verimli oiması için gerekli önlemleri alır, öğrencilerin çalışmalannı

yönlendirir, denetler. uygulama yiirütücüsVyürütiicüleri ve hemşireler ile sürekli iş

birliği halinde bulunur.

e) Uygulamann kurallara uygun yapılmasını sağlar, ortaya çıkan sorunlan çözer,

gerektiğinde böliim başkanhğına iletir.

f; Hemşirelik hizmetlerinin yiirütüldüğü her alanda öğrenciye rol model olacak bir

biçimde uygulama yapar ve yaptırır.

g) Öğrencilerin uygulama alanlannda yapmış olduğu çalışmalan değerlendirir,

öğrenciye geri bildirim verir.

h) Yanyıl sonunda uygulama değerlendirme formu/beceri değerlendirme formunu

doldurur ve öğencilerin yanyıl sonu uygulama başan notunu verir.

,'6EX
.k :1... . _, ;. \
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Uygulama Yürütiicüsii/Yürütücüleri

MADDE 14- (1) Uygulama yürütücüsii/yürütiicüleri, uygulama alanlannda görevlendirilen

öğretim elemanlandır. Görev ve sorumluluklan şunlardır:

a) Sorumlu öğretim elemanı/elemanları ile dersin amacına yönelik iş birliği içerisinde

çalışır.

b) Uygulama sihesince öğrencilerin yoklamalannı alır, devam durumlannı ve

davranrşlannı denetler.

c) Uygulamanrn verimli olması için gerekli önlemleri alır, öğrencilerin çalışmalannr

yönlendirir, denetler, uygulama sorumlusu ve hemşireler ile si,irekli iş birliği

halinde bulunur.

d) Uygulamanın kura[lara uygun yapılmasrnr sağlar, ortaya çıkan sorunlan çözer,

gerektiğinde uygulama sorumlusüsorum]ularrna iletir.

e) Öğrencilerin uygulama alanlarında yapmış olduğu çalışmalan değerlendirir,

öğrenciye geri bildirim verir.

f) Hemşiıelik hizrrıetlerinin yürütiildüğü her alanda öğrenciye rol model olacak bir

biçimde, uygulama yapar ve yaptınr.

g) Uygulama alanrndaki öğrencilere ilişkin gözlem ve görüşlerini sorumlu öğretim

elemanına aktanr.

h) Yanyıl sonunda, uygulama değerlendirme formu/beceri değerlendirme dormunu

doldurur ve dersin sorumlu öğretim elemanına teslim eder.

İntörnlük Uygulaması Rehber Hemşiresi

(2) İntömlük uygulaması rehber hemşiresi, uygulamanrn yapılacağı resmi veya özel hastanenin

sağhk bakım hizrrıetleri müdürünün önerisi ve hastane yetkilisinin onayı, diğer sağlık

kurum,&uruluşlannda hemşirelik birimi sorumlusunun önerisi ve kurum/kuruluş yetkilisinin

onayı ile görevlendiri lir.

MADDE 15- (1) İntörnliik uygulaması rehber hemşiresi, İntömlük Uygulaması I ve İntömlük

Uygulaması II derslerinin uygulamasının yapılacağı sağllk kurum ve kuruluşlannda görevli, en

az lisans mezunu ve iki yıl mesleki deneyime, mesleki ilke ve etik değerlere sahip olaı,

öğretmeye ve mesleki gelişime katkı vermeye istekli oian. öğrencinin öğrenme gereksinimlerini

belirleyerek öğrenciye rehberlik edebilen, iyi iletişim becerisine sahip olan hemşiredir.

\
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Görev ve sorumluluklan şunlardır:

a) Dersin sorumlu öğretim elemanı/elemanlan ile iş birliği içinde çalışır.

b) İntöm hemşirelerin klinikte yaptığı bakını ve tedavi uygulamalarından ve eğitim-

öğretim faaliyetlerinden sorumludur.

c) İntöm hemşirelerin yürüttüğü bakım ve tedavi faaliyetlerine eşlik eder ve birlikte

yapılmasını sağlar.

d) İntöm hemşirelerin klinik ortama uyumlarını sağlar.

e) İntöm hemşirelerin uygulamada kanıta dayalı bilgiyi kullanmalannı teşvik eder.

f_) İntöm hemşirelerin yaşadığı sorunlara'zorluklara karşı duyarlı olur ve baş

etmelerine yardımcı o[ur.

c) Uygulama değerlendirme formübeceri değerlendirme formu kapsamında intöm

hemşireyi değerlendirir ve sorumlu öğretiın elemanına teslim eder.

Öğrenci/İntörn Hemşire

MADDE 16- ( l ) Uygulama yapan öğrenci/intöm hemşirenin görev ve sorumluluklan şunlardır:

a) Uygulama yaptığı alanların çalışma ve güvenlik kurallanna uymakla ve mevcut

mek6n, araç ve gereçleri özenle kullann-ıakla yükümlüdiir. Bu yi,iki,imlülüklerini

yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

b) Uygulama alanlannda kendisine teslim edilmiş veya erişimine izin verilmiş olan

bilgileri, sadece görevi ile ilgili işler için kullanır ve uygulama alanlannda hastalara

ait bilgileri yetkili kişiler haricinde kimse ile ve sosyal medyada paylaşamaz.

c) Uygulama alan_larınrn bilgi sistemlerinde kullanılaıı/yer alan programlan, verileri

veya diğer unsurları hukuka aykın olarak cle geçirme, değiştirme, silme girişiminde

bulunamaz ve bunlan nakledemez veya çoğa|tamaz,

d) Uygulama alanına zamanında gelmek ve uygulama sorumlusu./yiirütiicülerinin,

kendilerinden istediği görevleri zamanııda ve istenilen şekilde eksiksiz olarak

yapmakla yfü iimlüdiirler.

e) Uygulama sorumlusVyürütücüsii,/intörıılük uygulaması rehber hemşiresi

gözetiminde hemşirelik bakımı ve ul,gulamalan ile ilgili sorumluluklannı

zamanında ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdüler.

^V^
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Bakım planlannı ve uygulamalara ilişkin çalışma raporlannr kendilerine bildirilen

süre içerisinde uygulama sorumlusı:/yüıiitücüsiine/intömliik uygulaması rehber

hemşiresine teslim etmekle yükiimlüdürler.

Uygulama alanlarında hemşirelik mesleğine uygun, kişisel temizlik-bakım ve kılık

kıyafet kurallanna uymakla yükümlü olup. kimlik kartlannı takmak zorundadırlar.

Uygulama sorumlusıı,/yürütiicüsüintömliik uygulaması rehber hemşiresinin imi

olmadan uygulama alanından aynlamazlar, uygulama alanını değiştiremezler ve

uygulamayl terk edemezler.

Uygulama esnasında karşılaştıklan sorunlan ilgili uygulama

sorumlusuna/yiirütücüsiine/intömlfü uygulaması rehber hemşiresine iletirler.

Mesleki ilke ve etik değerlere uygun davrarurlar.

Uygulama alanlarındaki sağhk ekibi üyeleri ile iş birliği içinde çalışırlar.

Uygulama alanlarında cep telefonlaıını kapalı/sessiz konumda futmakla

yükümlüdiirler.

h)

i)

j)

k)

D

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamaların Değerlendirilmesi

MADDE 17- (l) Uygulamaların değerlendirilmesiyIe ilgili hususlar:

(a) Uygulamalı mesleki derslerin uygulamalannın değerlendirilmesi Yalova Üniversitesi

Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(b) Uygulamalı mesleki derslerin başan notu 100 (yiiz) tam puan tizerinden verilir.

Uygulamadan başanlı olmak için en az 50 (elli) puan almak zorunludur. Uygulama notu 50'den

az olan öğrenciler o dersin yarıyıl sonu ve bütiinleme sınavına giremezler ve o dersten başansız

sayılırlar.

(c) İntömlük Uygulaması I ve İntömlük Uygulaması II derslerinin başan notu l00 (yüz) tam

puan üzerinden verilir. Uygulamadan başanh olmak için en az 60 (altmış) puan almak

zorunludur. Uygulama notu 60'dan az olan öğrenciler o dersin yanyıl sonu ve bütünleme

sınavına giremezler ve o dersten başarısız sayılırlar.

(d) Öğrencilerin uygulama başarı durumunun değerlendirilmesi dersin sorumlu öğretim

e|emanı/eleman|arı. uygulama y ürütücii/yürütücüleri ve intöm hemşireler için varsa intönı.lüky\
A
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uygulııması rehber hemşiresi ile birlikte yapılır. Uygulama başan durumu, uygulama

değerlendirme formu,/beceri değerlendirme formunda yer alan hususlar dikkate alınarak,

kuramsal bilginin uygulamaya aktanmı, gözlem ve izlemlerin değerlendirilmesi, seminerler.

olgu sunumu ve grup tartışmalannda öğrencinin göslerdiği performansın değerlendirilmesi ile

belirlenir.

BEŞİNCi BÖLÜM

Sigorta ve Mali Yükümlülükler

MADDE 18- (1) Sigorta ve mali yükümlülükler ile ilgili hususlar:

(a) Uygulamalara başlamadan önce öğrencilerin iş kazası ve meslek hastahğı sigortalan yapılır.

(b) Uygulamaya çıkacak öğrenciler, uygulamaya çıkınadan önce iş kazası ve meslek hastalığı

sigortası için "Öğrencilere Ait Bilgi Formu"nu doldurarak, ilgili dersin sorumlu öğretim

elemanı/elemanlanna imzalatıp öğrenci işleri ve mali işler birimine teslim eder.

(c) Uygulaması olan deıslerde devamsızlığını (teorik/uygulama) dolduran öğrencinin derse

devamı durdurularak sigortası sonlandırılır. Uygulaması olan dersin sorumlu öğretim elemanı

otomasyon sistemine öğrencinin devamsızlığını işlei ve sigorta işlemlerinin sonlandınlması

için devamsızlıktan kalan öğrencileri yazılı olarak dekanlığa bildirir.

ALTINCI BÖLÜM

Kılık Kıyafete İıişkin Hükümıer

MADDE 19- (1) Öğrenciler hemşirelik mesleğinin saygınlığına yakışır ve hemşirelik

öğreniminin özel şartlannın gerektirdiği klinik/alan uygulamalarında uygun kılık ve kıyafet

içerisinde bulunurlar.

Ögrencilerin kılık kıyafeıine i l işkin hususIar:

(2) Öğrenciler, uygulamalarda fakülte tarafından belirlenen üniformayı giymek ve aşağıda

belirtilen hususlara uymak zorundadır:

a) Üniforma üstii: beyaz, göğüs üstü tek cep, iizerinde varsa Fakülte logosu ye1 ., ,^..

almahdır. Üniforma iizerine düz beyaz veya lacivert renkte hırka giyilebil!1i ,. '
|;

,,/
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b) Üniforma aitı; klasik kesimli ve rengi ko1 u lacivert etek/pantolondur.

c) Ayakkabı; altı ses çrkarmayacak malzemeden yapılmış beyaz, siyah veya lacivert

renkte olmahdıI.

d) Çorap; beyaz, siyü veya lacivert olmalıdır.

(3) Öğrenciler laboratuvar ve alan uygulamalarında beyaz önliik giymek ve bütiin

uygulamalalda öğrenci kimlik kartı takmak zorundadır.

(4) Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını

aşmayacak şekilde uzatılabilir, uzun olması halinde omuza değmeyecek şekilde toplanarak

bağlanmalı, temiz ve taranmış olmalıdır.

(5) Başörtiisü veya şal, beyaz-siyü veya laciveıt olacak şekilde tek renk olmalı, şal

kullanılması halinde uç kısımları iiniformanın içinde _"-er almalıdır.

(6) Öğrenciler, enfeksiyon risklerinden korunmayı sağlamak amacıyla asepsi ilkelerine uygun

olarak saat ve alyans dışında takı takamazlar.

(7) Tımaklar kıs a, temiz, renksiz ojeli ya da ojesiz olmalıdır. Üniforma düzenini bozacak ya da

dikkat çekici şekilde makyaj yapılamaz.

(8) Öğrenciler aynca uygulama yaptıkları kurum/kuruluşun kılık kıyafet kurallanna da uymak

zorundadırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrencilerin Disiplin İşlemleri

MADDE 20- (1) Öğrenciler, uygulama yaptıkları sağlık kurum ve kuruluşlarının kurallanna

uymak zorundadırlar. uygulamadaki yfüiimlüliiklerini yerine getirmeyen ve öğrenci kimliğine

yakışmayan hal ve davranışlaıda bulunanlar hakkrnda "yiikseköğretim kurumları Ögrenci

Disiplin Yönetmeliği" hükümlerine göre işlem yapılır.
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sEKiziNcİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 21- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda, Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve

Ö$etim Yönetmeliği hilktlmleri, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu kararlan uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu yönerge, Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte

yiiriirlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (l ) Bu yönerge hiikümleri Yalova Ünir ersitesi Rektörü taraftndan yürütüli,ir.


