
  

   

 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

HEMŞİRELİK UYGULAMALI DERSLER YÖNERGESİ 

  

    

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

  

Amaç   

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Bölümü öğrencilerinin meslek derslerini kapsayan bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan 

Uygulamalarda uyulması gereken kuralları belirlemektir.  

 

Kapsam   

Madde 2- (1) Bu yönerge, öğrencilerin öğrenim süresince almakla yükümlü olduğu Uygulama çalışmalarının 

temel ilkeleri ile planlama, uygulama ve değerlendirme usul ve esaslarını kapsar.  

 

Dayanak  

Madde 3- (1) Bu yönerge, “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönergesi”, 2 Şubat 2008 tarih 26775 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Doktorluk, Hemşirelik, 

Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair 

Yönetmelik” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

Madde 4- Bu yönergede geçen;   

a-Üniversite: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ni   

b-Bölüm: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü,  

c-Kurum/Kuruluş: Öğrencilerin Dönem içi Uygulama ve Uygulamaı yapacağı kamu, özel kurum ya da 

kuruluşlarını   

d-Öğrenci: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisini 

ifade eder.  

e-Dönem içi uygulama: Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri ile ilgili kurum/kuruluşlarda ve/veya 

dersin gerektirdiği yerlerde uygulanan hasta ya da sağlıklı bireylerle yapılan uygulamalı eğitimdir.  

f-Uygulama notu: Yürütülen uygulama eğitimi sonucu yapılan uygulamalara yönelik değerlendirmelerden alınan 

nottur.   

g-İntern Hemşire: Hemşirelik lisans programının; birinci yılın Hemşirelik Esasları, ikinci yılın İç Hastalıkları 

Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, üçüncü yılın Doğum ve Kadın  

h-Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği; dördüncü yıl güz dönemi Ruh Sağlığı ve 

Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği dersleri olmak üzere toplam 8 dersin en az 7’sinden başarılı olan 

intern Uygulamasına katılmaya hak kazanan öğrenci (Başarısız/almadığı dersin Uygulamasına katılamaz)  

i-İntern uygulaması: Sekizinci yarıyılda zorunlu meslek derslerini başarıyla tamamlamış son sınıf öğrencilerinin 

yürüteceği eğitim-öğretim programında belirtilen dönem içi uygulamadır. Uygulama komitesi: Kocaeli Sağlık ve 

Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanlığı’nca oluşturulan Uygulamaların 

koordinasyonu ve kontrolünden sorumlu komisyonu ifade eder.  



j-Uygulama sorumlu öğretim elemanı: Uygulamaların yapılacağı kurum/kuruluşlardaki uygulamadan sorumlu ve 

uygulamalar sırasında öğrenciler ile klinikte bulunarak, eğitimlerine rehberlik yapan öğretim elemanlarıdır.   

k-Uygulama sigortası: Öğrencilerin öğrenimleri süresince klinik uygulamaları, yaz Uygulaması ve intern 

uygulaması sırasında yapılan iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını ifade eder. Sigorta 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince yapılır ve sigorta primleri aynı Kanun’un 

87-e maddesi gereğince Uygulamaları süresince ödenmesi gereken iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi 

Üniversite tarafından ödenir.  

l-Uygulama Yürütücüsü: Uygulamalar için görevlendirilen öğretim elemanı yardımcıları ya da Uygulama yapılan 

kurumlardaki görevlendirilmiş hemşirelerdir.  

m-Yarıyıl içi Uygulama: Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleriyle ilgili/kuruluşlarda ve/veya dersin 

gerektirdiği yerlerde uygulanan hasta ya da sağlıklı bireylerle yapılan uygulamalı eğitimdir.  

  

 

İKİNCİ BÖLÜM  

Genel Esaslar  

  

Madde 5- (1) Uygulamaın amacı; öğrencilerin, öğrenim gördükleri programlar ile ilgili iş alanlarını tanımalarını, 

iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak 

deneyim kazanmalarını sağlamaktır.  

  

Uygulama dönemleri  

Madde 6- (1) Akademik birimler, Uygulamaların toplam süresini ve Uygulama yapılacak tarihleri programlarının 

özelliğine göre belirler.  

(2) İşyerlerinde resmî tatil günlerinde çalışma yapıldığı ilgili kurumdan alınacak bir yazı ile belgelenmesi halinde 

resmî tatil günleri de Uygulama süresinden sayılabilir.  

(3) Akademik birimler, ihtiyaç duymaları halinde, Yönergede belirlenen ilkeler çerçevesinde kendi 

programlarındaki öğretimin özellikleri ve gereklerine göre “Lisans Öğretimi Uygulama Usul ve Esasları” ilgili 

kurullarında belirler, ayrı bir yönerge hazırlayıp, onay için Üniversite Senatosuna gönderebilirler.  

  

  

Uygulama süresi ve Uygulama yerleri  

Madde 7- (1) Hemşirelik Bölümüne kayıtlı öğrencilerin yarıyıl içi uygulamaları Üniversite Senatosunca 

onaylanmış eğitim-öğretim programında belirtilen sürelerde gerçekleştirilir. Hemşirelik anadal zorunlu derslerinin 

uygulama süresi programda belirtildiği şekildedir. Dördüncü yıl bahar yarıyılında planlanan “Intern Uygulaması” 

eğitim-öğretim programında belirtildiği sürelerle uygulanır.   

(2) Yarıyıl içi uygulama (Uygulama) yerleri mesleki ders öğretim üyesi/elemanı ile koordine edilerek Uygulama 

komisyonunun belirlediği kamu/vakıf/özel kuruluşlarına bağlı ayaktan ve yataklı sağlık merkezleri/hastaneler ve 

sağlık hizmetlerinin sunulduğu (huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, aile sağlığı merkezleri, okullar 

ve işyerleri vb.) diğer kuruluşlardır.   

(3) Yarıyıl içi uygulamaların planlamaları bahar yarıyılı içinde ve güz yarıyılı içinde yapılarak öğrencilere 

duyurulur. Yarıyıl içi uygulamalar süresince görevlendirilen öğretim elemanları öğrencilerin uygulamalarını takip 

ve kontrol ederler.  

(4) Öğrenciler yarıyıl içi uygulamaya ve/veya Uygulamaa başladıktan sonra ilgili öğretim elemanı ve Uygulama 

komitesinin bilgisi ve onayı olmadan Uygulama yeri değişikliği yapamazlar.  

 

Uygulama devam zorunluğu  

Madde 8- (1) Uygulama devam zorunludur. Mazeretleri nedeniyle, Uygulamaya devam edemeyen öğrenciler 

eksik kalan gün sayısı kadar Uygulamanın telafisini yapmak zorundadır.  

(2) Yarıyıl içi uygulamalarda Üniversitenin yönetmeliğine uygun olarak %80 devam etme zorunluluğu vardır. 

Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde uygulama/Uygulama yapılmaz. Uygulamaya/Uygulamaya devam koşulunu 

sağlayamayan öğrenci ilgili dersten doğrudan kalmış sayılır. Öğrencilerin devam durumu yoklama listesi ile takip 



edilir. Öğrenciler uygulamaya geldiklerinde yoklama listesini sorumlu öğretim elemanı nezaretinde ya da onun 

belirlediği kişi önünde imzalar.  

(3) Devamsızlığı %20’yi aşan öğrencilerin durumları ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 

değerlendirilir.  

(4) Uygulama süresi içerisinde hastalık, yakının kaybedilmesi vb. durumlarda Uygulama yapılan yerin onayı ile 

Uygulamaya bir süre ara verilmesinden kaynaklanan eksik günler Uygulama bitiş tarihini takip eden günlerde ve 

aynı Uygulama dönemi içerisinde tamamlanır. Aksi takdirde Uygulama, sonraki yarıyıllarda tekrarlanmak 

zorundadır.  

 

Uygulamanın Değerlendirilmesi ve Kontrolü  

Madde 9- (1) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulama eğitiminin değerlendirilmesi, Kocaeli 

Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde 

yapılır.  

(2) Hemşirelik dersleri kapsamında yapılan dönem içi uygulamalar sırasında öğrencilerin değerlendirilmesi, çeşitli 

yöntemler (yazılı sınav, sözlü sınav, hasta başı klinik sınav, yapılandırılmış beceri sınavı, gözlem formları, bakım 

planı, performans notu vb.) kullanılarak öğretim elemanlarınca yapılır ve ‘uygulama notu’ verilir. 

Değerlendirmeye esas olan uygulamalar ve ağırlıkları öğretim elemanları tarafından öğrencilere Uygulama 

başlangıcında duyurulur.  

(3) Uygulama eğitimini yapan öğrenciler başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 

üzerinden en az 60 almak gereklidir.  

(4) Başarısız olan öğrenciler Uygulamayı tekrarlamak zorundadır.  

(5) Öğrencinin Uygulama çalışmaları Uygulama yeri yetkililerince ve Uygulama Komisyonu tarafından ayrı ayrı 

değerlendirilir.  

(6) Akademik birimler Uygulamanın amacına uygun olarak yürütülmesi için gerekli kontrolün yapılması, 

değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili düzenlemeyi yapar.  

(7) Uygulamayla ilgili her türlü belge sınav evrakı niteliğindedir.  

(8) Birbirine benzeyen, aynı konuları içeren, kopya izlenimi veren ve ders kitaplarındaki bilgilerden oluşan 

Uygulama raporlarını hazırlayan öğrencilerin Uygulamaları, Uygulama Değerlendirme Formlarına bakılmaksızın 

tamamen reddedilir.  

(9) Öğrenciler Uygulama değerlendirme sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili bölüme dilekçe 

vererek itiraz edebilir. İtiraz üzerine bölüm Uygulama komisyonu, konunun kendilerine intikal ettirilmesinden 

itibaren en geç beş iş günü içinde gerekli incelemeleri yaparak, sonucu yazılı ve gerekçeli olarak ilgili bölüme 

bildirir.  

(10) Değerlendirilmesi yapılan Uygulama raporu iade edilmez, Uygulama bitiş tarihinden itibaren en az iki yıl 

Bölüm Başkanlıklarınca tahsis edilen yerde saklanır.  

(11)Bu Yönerge ve ekindeki kurallarda yer almayan hususlarda, Uygulama komisyonunun önerisi ile Fakülte 

Yönetim Kurullarınca karar verilir.  

 

Ön Koşul Dersler  

Madde 10- (1) Öğrenciler müfredatta belirtilen eğitim- öğretim yılı programı içerisinde düzenlenen dönem ve 

tarihlerde yarıyıl içi uygulamaların saat 08:00 ile 16:00 mesaisinde gerçekleşir  

(2) Hemşirelik Bölümünde Ön Koşul: Hemşirelik Esasları dersini başaramayan öğrenciler İç Hastalıkları 

Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 

Psikiyatri Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği derslerini alamaz. Hemşirelik Esasları dersinin teorik veya 

uygulamasında başarısız olan öğrenciler dersi tekrar almak zorundadır.  

 

Kılık- Kıyafet   

Madde 11- (1) Üniversitenin kıyafetle ilgili yönetmeliğine uyulur. Bu amaçla dönem içi uygulamada ve intern 

Uygulaması süresince öğrenciler Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin belirlediği Kocaeli Sağlık ve Teknoloji 

Üniversitesi’nin amblemini taşıyan hemşire üniforması giymelidir. Temiz ve ütülü olan üniforma, yalnızca 

uygulama alanında giyilmeli ve öğrenci kimlikleri takılmalıdır.   



(2) Genel görünüm üniforma bütünlüğüne uygun şekilde olmalıdır (saçlar arkadan tam olarak toplanır, tırnaklar 

temiz-kısa ve renksiz ojeli ya da ojesiz, saniyeli saat ve küçük küpe ve alyans dışında takı takılmaz, makyaj hafif 

yapılır. İş güvenliği, hasta güvenliği ve disiplin kurallarına uyulmak zorundadır.  

(3) Ayakkabılar kapalı ve beyaz olmalıdır. Dışarıda kullanılan ayakkabılar uygulama sırasında giyilmemeli, 

uygulama için uygun ayakkabı bulundurulmalıdır.  

(4) Cep telefonu uygulama saatleri süresince sessiz/titreşimde olarak kapalı tutulmalı ve yalnızca gerektiğinde 

kullanılmalıdır. Uygulamalar sırasında öğretim elemanı/klinik hemşire onayı, hastanın/personelin ve kurumun 

yazılı izni olmaksızın fotoğraf/görüntü çekilmemeli, ses kaydı yapılmamalıdır.  

 

Uygulama Sorumluları ve Öğrencilerin Görevleri  

Madde 12- (1) Uygulama Yürütücüsünün Görevleri:  

1-Öğrencilerin Uygulama listesini hazırlamak ve uygulama yerlerini belirlemek,  

2-Uygulama sırasında öğrencilerin devam durumlarını ve davranışlarını denetlemek,  

3-Öğrencilere klinikte yapacakları görevleri bildirmek ve hastalar için hemşirelik bakım planlarını/hemşirelik 

becerilerini uygun şekilde yapılmasını sağlamak,  

4-Öğrencilerin hasta başı uygulamalarında yanlarında bulunarak uygulamalarını tam ve güvenli bir şekilde 

yapmalarını sağlamak,  

5-Uygulamaların verimli olması için gerekli önlemleri almak, öğrencilerin çalışmalarını yönlendirmek, 

denetlemek,  

6-Uygulama sırasında çıkan sorunları (hasta veya klinik personeliyle) gidermek, gideremediği durumlarda 

Uygulama sorumlusu veya Uygulama Komisyonuna bildirmek,  

7-Öğrencilerin klinik çalışanlarıyla ekip anlayışı içinde çalışmalarını sağlamak,  

8-Uygulama sırasında ve sonrasında öğrenci değerlendirme formlarına uygun olarak öğrencinin değerlendirmesini 

yapmak. Uygulama sonunda öğrencinin başarısını Üniversitenin not ve harf sistemine göre düzenleyerek öğrenci 

işlerine bildirmek  

 

Madde 13- (1) Uygulama Yapan Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları: 

1-Öğrenci Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan Uygulama programına uymak, görevlerini zamanında 

ve eksiksiz yapmak zorundadır.  

2-Öğrenciler yarıyıl içi uygulamalarda öğretim elemanlarının eğitim, gözetim ve denetiminde aşağıda belirtilen 

görevleri yaparlar:  

a-Öğretim elemanlarının teorik ve pratik olarak verdikleri derslere uygun olarak, uygulamaya hazırlanmak,  

b-Uygulama yerlerindeki çalışma düzeni ve disiplinine uymak, uygulama yerinden izinsiz ayrılmamak,  

c-Uygulamada sorumluluğunu aldığı bireylere hemşirelik bakımı vermek ve hemşirelik bakım planlarını 

hazırlamak,  

d-Her öğrenci Uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak, mekân, araç ve gereçleri özenle 

kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait 

olup, gerektiğinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.  

3-Uygulamalarını kliniğin çalışma düzenini aksatmayacak şekilde sürdürmek ve öğretim elemanlarının uygun 

gördüğü çalışmalara (örneğin; hasta vizitelerine, ameliyatlara, tedavi uygulamalarına vb.) katılmak,  

a-Klinikte görevli tüm çalışanlarla ekip anlayışı içinde çalışmak.  

b-Her Uygulama alanı içinde, hastaya, sağlık personeline veya diğer personele verilecek hizmet içi eğitim 

programlarının düzenlenmesi ve yürütülmesinde sorumlu hemşireye yardımcı olur.  

c-İntern öğrenciler Uygulama yaptıkları klinik ile ilgili grup olarak hizmet içi eğitim hazırlayıp klinikteki ekibe 

sunar.  

d-İntern hemşire günde 8 saat olmak üzere kurumun mesaisine uygun olarak çalışır  

  

Yürürlük  

Madde 14- (1) Bu Yönerge 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Kocaeli Sağlık ve 

Teknoloji Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.   



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  

   

Madde 15- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve ilgili 

akademik birim kurul kararları uygulanır.  

 

Yürürlük  

Madde 16- (1) Bu Yönerge, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihten 

itibaren yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

Madde 17- (1) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.  


