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Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin meslek derslerinde 

almış oldukları teorik bilgileri uygulama alanlarında yürütebilmeleri için görevli öğretim elemanları ve 

öğrencilerin uyması gereken usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü’nde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin ve görev yapan öğretim 

elemanlarının uygulama yapacakları yerleri ve buralardaki sorumluluklarını ve uygulamaların 

değerlendirilmesindeki esasları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 6/11/1981 tarih, 17506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2547 

Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 16/6/2006 tarih, 26200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 Sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Yönerge: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

Uygulama Yönergesini, 

b) Rektörlük: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünü, 

c) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu, 

ç) Fakülte: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini, 

 

 

 

 

 

 

d) Dekan: Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanını, 

e) Bölüm Kurulu: Hemşirelik Bölüm Kurulunu, 

f) Bölüm Başkanlığı: Hemşirelik Bölüm Başkanlığını, 

g)Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim 

Kurulunu, 

ğ) İş Günü: 8 saatlik bir çalışma günü/uygulama yapılan kurumun uyguladığı bir günlük gündüz 

çalışmasını, 

h) Uygulama Yeri: Öğrencinin yurt içi ve yurt dışı uygulama yaptığı kurum/kuruluş/iş yerini, 



ı) Yetkili Amir: Uygulamanın yapıldığı Kurum Amirini, 

k) Uygulama Yürütücüsü: Uygulama konusunda görevlendirilen öğretim elemanları ve 

yardımcıları ve rehber hemşireleri,  

l) Uygulama Sorumlusu: İlgili öğretim yılında uygulama yapılan dersin sorumlu öğretim 

elemanı/elemanlarını,  

m) Öğrenci: Programlarında uygulama yapma zorunluluğu olan Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencileri, 

n) İntörnlük:  Öğrencilerin 8. yarıyıldaki akademik takvim süresince haftada 36 saat olan meslek 

derslerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan uygulamaları, 

o) İntörn Hemşire:  Hemşirelik lisans programının; birinci yılın Hemşirelikte Temel İlke ve 

Uygulamalar, ikinci yılın İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, üçüncü yılın 

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği; dördüncü yılın güz dönemi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı 

Hemşireliği derslerinden başarılı olan intörnlük programına başlayacak öğrenciyi, 

ö) İntörnlük Koordinatörü: İntörnlük programından koordinasyonundan sorumlu öğretim 

elemanını,  

p) İntörnlük Sorumlusu: İntörnlük programının planlanmasından, yürütülmesinden ve 

değerlendirilmesinden sorumlu olan öğretim elemanı/elemanlarını ifade eder. 

r) İntörnlük Yürütücüsü: Uygulamaların planlanmasından, yürütülmesinden ve 

değerlendirilmesinden sorumlu olan öğretim elemanlarını/hemşireleri tanımlar. 

s) İntörnlük Programı Uygulama Alanları 

1. İç Hastalıkları Hemşireliği 

2. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 

3. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

4. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 

5. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 

6. Halk Sağlığı Hemşireliği  

7. Hemşirelikte Yönetim alanlarını kapsar.  

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Uygulamalar 

 

Uygulamanın İşleyiş ve Esasları 

MADDE 5- (1) Bölüm Kurulu, uygulama sorumlularını, uygulama sorumlularının talepleri 

doğrultusunda uygulama yerlerini ve uygulama yerlerinde görevlendirilecek uygulama yürütücülerini 

belirler. 

(2) Dekanlık ilgili kurum / kuruluşlara uygulamaya çıkılması planlanan uygulama yerleri hakkında 

görüş sorar. 

(3) İlgili kurum / kuruluşlardan gelen olur/onay yazıları doğrultusunda uygulama yerlerindeki işleyiş 

başlar. 

(4) Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar II,  İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları 

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

Hemşirelikte Yönetim, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği derslerine ait 

uygulamalar haftada 1 iş günüdür. Bu uygulamalar uygulama sorumlusu tarafından belirlenen rotasyon 

çizelgesine göre belirlenen uygulama yerlerinde yapılır.  

(5) Öğrencilerin uygulamalardaki başarısı, uygulama sorumlusu ve uygulama yürütücüsü tarafından 

değerlendirilir.  

(6) Hemşirelikte 1. Dönem derslerini başarılı olarak tamamlayamayanlar bir sonraki dönemden ders 

alamaz. Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar dersinin uygulamasından kalan öğrenci diğer sınıfın 

uygulamalı dersini alamaz. 

(7) İntörn programına ait uygulamalar 2 rotasyon şeklinde yürütülür. Elektronik sistem üzerinden 

öğrencilerin tercihlerine göre uygulama yerleri, intörnlük koordinatörlüğü tarafından belirlenir. 



(8) İntörnlerin uygulama yapacakları yerler, intörn sorumlularının ve intörnlük koordinatörlerinin 

önerileri dikkate alınarak bölüm başkanlıkları tarafından belirlenir.  

(9) İntörnlük sorumlusu tarafından rotasyon dosyası hazırlanır. Her öğrenci için 1 adet yoklama 

çizelgesi, 1 adet öğrenci değerlendirme formu ve rotasyon çizelgeleri bulunur. 

(10) İntörn hemşirelerin uygulamalardaki başarısı intörnlük sorumlusu ve intörnlük yürütücüsü 

tarafından değerlendirilir.  

 

Öğrencilerin / İntörn Hemşirelerin Görev ve Sorumlulukları  

MADDE 6- (1) Öğrencilerin / intörn hemşirelerin görev ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Uygulama yaptığı kurumun çalışma saatlerine ve tüm kurallarına uymak, 

b) Mesleğin gereği olan kılık ve kıyafete uymak, 

c) Dersin amacına uygun işleri zamanında ve istenen şekilde yapmak, 

ç) Kurum personeli ile iyi ve olumlu ilişkiler içinde olmak, 

d) Uygulama yerindeki her türlü araç ve gereci dikkatli kullanmaya özen göstermek, 

e) Uygulama yerinden uygulama sorumlusu/yürütücüsünün izni olmadan ayrılmamak, 

f) Uygulama sorumlusu/yürütücüsünün gözetiminde tedaviye, bakıma ve hasta vizitlerine 

katılmak,  

g) Uygulama sorumlusu/yürütücüsünün belirlediği zamanda bakım uyguladığı hastalar için vizit 

vermek, 

ğ) Uygulama sorumlusu/yürütücüsünün belirlediği zamanda vaka sunumuna katılmak, 

h) Uygulama yerlerindeki çalışmaları ile ilgili gözlemlerini, ilgili dersin dökümanlarını 

doldurarak ve üstlendikleri hastalardan, uygulama sorumlusunun isteği doğrultusunda hasta bakım planı 

hazırlayarak, yaptıkları tüm çalışmalarla ilgili formları uygulama sorumlusuna sunmak, 

ı) Uygulama sırasında ya da bitiminde varsa istek ve önerilerini uygulama sorumlusuna iletmek, 

i) Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin durumu, tutanakla uygulama 

yürütücüsü tarafından uygulama sorumlusuna iletilir. Çözüm bulunamayan hallerde uygulama 

yürütücüsü ve sorumlusu imzasıyla, durum Bölüm Başkanlığı’na ve Dekanlığa bildirilir ve gerektiğinde 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.  

 

 

Uygulama Yürütücüsünün Görev/Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 7- (1) Uygulama yürütücüsünün görev ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Öğrencinin uygulama alanına uyumunu sağlamak, 

b) Öğrencinin ulaşılabilir hedefler geliştirmesine yardımcı olmak, 

c) Öğrenciye öğrenme fırsatları sağlamak, 

ç) Uygulamalarda rol model olmak, 

d) Uygulama alanındaki çalışma formlarını değerlendirip öğrenciye geri bildirimde bulunmak, 

e) Öğrenciye sürekli rehberlik etmek,  

f) Öğrencinin yapacağı uygulamaları, gözetimi altında uygulatmak,  

g) Öğrencinin vizitlere, uygulama yerindeki eğitimlere katılmasını sağlamak, vaka sunumları 

yaptırmak, 

h) Uygulama değerlendirme formunu doldurmak ve uygulama notu vermek. 

 

Uygulama Sorumlusunun Görev/Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Uygulama sorumlusunun görev ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Öğrencinin uygulama yerine uyumunu kolaylaştıracak programları (rotasyon, oryantasyon, 

uygulama yerlerini belirleme vb.) düzenlemek, 

b) Öğrenci ve uygulama yürütücüsü ile sürekli iletişim içerisinde olmak, 

c) Öğrenciye rehberlik konusunda, uygulama yürütücüsüne danışmanlık yapmak, 

ç) Vizit ve vaka sunumları ile ilgili olarak öğrenciyi yönlendirmek ve değerlendirmek, 

d) Öğrencinin ve uygulama yürütücüsünün uygulama sonu değerlendirmelerini incelemek ve 

değerlendirmeyi yapmak, 

e) Uygulama formlarını değerlendirip öğrenciye geri bildirimde bulunmak, 



f) Dönem sonu değerlendirme toplantılarında uygulamalar ile ilgili Bölüm Başkanlığı’na geri 

bildirimde bulunmak, 

g) Bölüm Başkanlığı’nın uygulamalarla ilgili verdiği işleri tam ve zamanında yerine getirmek. 

 

 

 

İntörnlük Programında Görev/Yetki ve Sorumluluklar  

 

MADDE 9- (1) İntörnlük programında görev/yetki ve sorumluluklar şunlardır:   

a) Hemşirelik Bölüm Başkanı uygulama organizasyonundan sorumludur. Uygulamanın 

eksiksiz yürütülmesi için gerekli önlemleri alır/aldırır. Resmi yazışmaları yapar/yaptırır. Uygulama 

yerlerinde denetimleri yapar/yaptırır. 

b) İntörnlük Koordinatörü: Bölüm Başkanı tarafından öğretim elemanları arasından 

görevlendirilir. İntörnlük programı için intörnlük sorumlusu/sorumluları ile birlikte intörnlük 

programının koordinasyonunu sağlar. Uygulama rotasyonunu düzenler. Uygulama yapılacak kurum 

veya kuruluşlara gönderilecek olan belgelerin hazırlanmasını ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara 

gönderilmesini takip eder. Uygulamanın yürütülmesi esnasında ortaya çıkan problemleri inceler, 

çözümüne yardımcı olur ve gerektiğinde bölüm başkanına iletir.  

c) İntörnlük Sorumlusu: Bölüm Başkanı tarafından intörnlük programı için görevlendirilen 

öğretim elemanıdır. Uygulama başlangıç ve bitiş tarihlerini akademik takvime bağlı olarak belirler ve 

intörnlük koordinatörüne önerir. Uygulama yapacak öğrencilerin listelerini, uygulama yerlerini, 

öğrencilerle birlikte çalışacak öğretim elemanı/elemanlarını belirler. İntörn hemşirenin uygulama yerine 

uyumunu kolaylaştıracak programları (rotasyon, oryantasyon, uygulama yerlerini belirleme vb.) 

düzenler. İntörn hemşire ve intörnlük yürütücüsü ile sürekli iletişim içerisinde olur. İntörn hemşireye 

rehberlik konusunda, intörnlük yürütücüsüne danışmanlık yapar. Vizit ve vaka sunumları ile ilgili olarak 

öğrenciyi yönlendirir, değerlendirir ve öğrenciye geri bildirimde bulunur. Dönem sonu değerlendirme 

toplantılarında uygulamalar ile ilgili Bölüm Başkanlığı’na geri bildirimde bulunur.  Bölüm 

Başkanlığı’nın uygulamalarla ilgili verdiği işleri tam ve zamanında yerine getirir.  

d) İntörnlük Yürütücüsü: Öğrenci ile uygulama alanlarında çalışan, öğrencinin eğitim ve 

öğretiminden sorumlu olan öğretim elemanları/hemşirelerden oluşur. İntörnlük yürütücüsü, intörnlük 

sorumlusu ve intörnlük koordinatörü ile koordinasyon içinde uygulama çalışmalarını ve denetimleri 

yürütür. İntörn hemşirenin, uygulama alanına uyumunu sağlar. İntörn hemşireye öğrenme fırsatları 

sağlar,  uygulamalarda rol model olur, rehberlik eder. İntörn hemşirenin yapacağı uygulamaları gözetimi 

altında uygulatır. İntörn hemşirenin vizitlere, uygulama yerindeki eğitimlere katılmasını sağlar, vaka 

sunumları yaptırır. Uygulamanın verimli olması için gerekli önlemleri alır. Uygulamanın yürütülmesi 

esnasında öğrencilerin devam durumlarını ve mesleki becerilerini periyodik olarak denetler. 

Öğrencilerin uygulama yerlerinde yapmış olduğu çalışmalara ait dökümanları dosya halinde toplar ve 

değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarını intörnlük koordinatörü ve/veya intörnlük sorumlusuna iletir.  

 

Devam Zorunluluğu 

MADDE 10- Öğrenci ve intörn hemşire uygulama süreleri içinde uygulamalara devam etmek 

zorundadır. Uygulama süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci başarısız sayılır, final 

sınavına alınmaz ve dersi yeniden alır.  

Uygulamanın Değerlendirilmesi 

MADDE 11- (1) Uygulama notlarının başarı notuna katkısı %30’dur. İntörn programı uygulama 

puanının başarı notuna katkısı ise %60’dır. Öğrencinin ilgili dersin uygulamasından başarılı 

sayılabilmesi için notu en az 60 puan olmalıdır. 

 

 

 

 



 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kılık-Kıyafete İlişkin Hususlar 

 

 

Giyim ve Genel Görünüş 

MADDE 12- (1) Öğrenci / intörn hemşire üniforması aşağıdaki özellikleri taşır; 

a) Alpaka ya da terilen kumaştan beyaz, yakası açık olmayan, sol yandan düğmeli, kol boyu 

dirsek veya bilek hizasında, kol ağızı geniş olmayan ve iç göstermeyen, sol tarafta göğüs cebi ve cebin 

üzerinde üniversite amblemi olan tunik (tunik boyu kız öğrencilerin isteğine göre diz kapağının üstünde 

olabilir) ve üniversitenin amblemindeki renkte, çok dar olmayan, boyu bilek hizasında pantolon, 

başörtülü öğrenciler için beyaz ve lacivert başörtüsü kullanacak olup, eşarp uçları yakanın içinde olacak 

şekilde takılmalıdır.  

b) Anatomik, terletmeyen önü ve arkası kapalı beyaz ayakkabı, 

c) Forma üzerine istenirse siyah-beyaz ya da lacivert, düğmeleri hırkayla aynı renkle olan hırka, 

ç) Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 24/12/1997 tarihli tavsiye kararı 

uyarınca hemşire ve ebelerin kep yerine yakalarında ayırıcı ve tanıtıcı özelliği olan, ismini, unvanını, 

görevini ve görev yerini belirten makul mesafeden okunabilir resimli kimlik kartı taşımalarının uygun 

olacağı görüşüyle hemşirelik lisans öğrencilerinin (ismini, üniversitesini-bölümünü-öğrenci numarasını 

belirten) öğrenci kimlik kartlarını yakalarında/boyunlarında taşımaları gerekir. 

d) Hastane ortamında yoğun olarak bulunan mikroorganizmaların taşınmasını önlemek, 

hastanın ve sağlık personelinin öğrencinin kendisinin de enfeksiyon risklerinden korunmasını sağlamak 

amacıyla asepsi ilkelerine uygun olarak saat ve alyansın dışında takı taşımamaları gerekir. 

e) Erkek öğrencilerin saç ve sakal tıraşlarının klinik uygulamaya uygun olması gerekir. 

 

 

 

 

(2) Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, okullar, ev 

ziyaretleri, saha uygulamalarında sahanın özelliğine ve dersin sorumlu ilgili öğretim elemanının 

kararına göre öğrenci hemşire üniforması yerine kıyafetinin üzerine beyaz önlük giyebilir. 

(3) İl Sağlık Müdürlüğü veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının idari bölümlerinde 25/10/1982 

tarih, 17849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin 

Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” esasları geçerlidir. 

 
 


