
 
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

İNTÖRNLÜK UYGULAMA YÖNERGESİ 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin meslek derslerine yönelik bilgi ve becerilerini uygulama 
alanına entegre etmek amacıyla yapılan intörnlük programının planlanması, yürütülmesi ve 
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2 –  
(1) Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü son 

sınıf öğrencilerinin intörnlük derslerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel 
kural, ilke ve yöntemleri içerir. 

(2) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İntörnlük 
Uygulama Yönergesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde 
eğitim-öğretim görmekte olan intörn hemşireleri kapsar. 

 
Dayanak  
MADDE 3 – Bu Yönerge, 6.11.1981 tarihli ve 17506 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na, 16.06.2006 

tarihli ve 26200 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na, 31.08.2017 tarihli ve 30170 
sayılı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne ve 08.06.2016 
tarihli 2016/15 sayılı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 
Uygulama Yönergesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 4 –  Bu Yönergede geçen;  
a) Bölüm Başkanı: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm 

Başkanını, 
b) Bölüm Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm 

Kurulunu, 
c) Fakülte: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini, 
ç) İntörnlük: Öğrencilerin 8. yarıyıldaki akademik takvim süresince haftada 34 saat olan meslek 

derslerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan uygulamaları, 
d) 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, 

e) İntörn Kurulu: İntörnlük programının koordinasyonundan sorumlu kurulu, 
f) İntörnlük Koordinatörü: İntörnlük programının koordinasyonundan sorumlu öğretim 

elemanını, 
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g) İntörnlük Sorumlusu: İntörnlük programının planlanmasından, yürütülmesinden ve 
değerlendirilmesinden sorumlu olan öğretim elemanı/elemanlarını, 

ğ) İntörnlük Yürütücüsü: Uygulamaların planlanmasından, yürütülmesinden ve 
değerlendirilmesinden sorumlu olan öğretim elemanlarını/intörnlük sorumlu hemşiresini, 

h) Portfolyo Dosyası: Dersin özelliğine göre geliştirilmiş olan yapılandırılmış gözlem formları, 
bakım planları, beceri kontrol listeleri, vaka analizleri, makale kritikleri, seminer, sunum ve raporlar gibi 
nesnel ölçüm araçlarından oluşan dosyayı, 

ı) Rektörlük: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünü, 
i) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu, 
j) Uygulama Yeri: Öğrencinin yurt içi ve yurt dışı uygulama yaptığı kurum/kuruluş/iş yerini, 
k) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini tanımlar. 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM  
İntörnlük Uygulanmalarının Yürütülmesi ile İlgili Hususlar 

 
İntörnlük uygulanmasına başlayabilme şartları 
MADDE 5 – 
(1) Öğrencilerin intörnlük uygulamasına başlayabilmesi için hemşirelik lisans programının 1., 2., 

3., 4., 5., 6. ve 7. yarıyıldaki mesleki uygulamalı derslerden başarılı olmaları gerekir. Uluslararası öğrenci 
değişim programlarına katılan öğrencilerde bu şart aranmaz. 

(2) Öğrencinin intörnlük yapmak istediği ilgili anabilim dalı dersinden başarılı olması şartı aranır. 
 
 İntörnlük uygulama dersleri ve süreleri 
 MADDE 6 –  

(1) İntörnlük uygulama dersleri; hemşirelik 4 yıllık ders planının 8. yarıyılında yer alan; İç 
Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği ve 
Hemşirelikte Yönetim olmak üzere yedi anabilim dalı tarafından yürütülen intörnlük uygulama alan 
derslerini kapsar.  

(2) İntörnlük uygulaması kapsamındaki dersler, ilgili eğitim-öğretim yılının akademik takvim 
içerisinde Bölüm Kurulu ve İntörn Kurulu’nın belirlediği tarihler arasında yürütülür.  

(3) İntörnlük uygulamasına ait dersler İntörnlük Uygulaması-I ve İntörnlük Uygulaması-II olmak 
üzere iki rotasyon şeklinde yürütülür. İntörlük uygulama alanları İntörn Kurulu tarafından öğrencilerin 
tercihleri dikkate alınarak belirlenir. İntörnlük uygulaması kapsamındaki birinci rotasyondaki dersler 1 
saat teorik, 16 saat uygulama olmak üzere toplam 9 kredi ve 15 AKTS’dir.  İkinci rotasyondaki dersler 1 
saat teorik, 16 saat uygulama olmak üzere toplam 9 kredi ve 15 AKTS’dir.  İntörnlük programı 
kapsamında intörn hemşireler haftada 2 saat teorik ders ve 32 saat uygulama yapar. 

(4) Haftada 32 saat olan intörnlük uygulamaları haftanın 4 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, 
Perşembe) devam eder. Derslerin uygulama süresi, gün içinde 8 saat olup uygulamalar saat 08.00-
16.00 arasındadır. İntörnlük teorik dersi Cuma günü yapılır. İntörnlük uygulama ve teorik derslerinin 
günleri bölüm kurulu kararı ile değiştirilebilir. 
 
 İntörnlük uygulamasının başlatılması ve yürütülmesi  

MADDE 7 – 
(1) İntörn hemşire kontenjanları, her bir intörnlük uygulama alanı için İntörn Kurulu tarafından 

ilgili anabilim dallarının görüşleri de dikkate alınarak belirlenir. İntörn Kurulu öğrencilerin intörnlük 
uygulama alanlarını belirleyebilmek için, öğrencilerin intörnlük yapmak istedikleri uygulama alanına 
yönelik birinci, ikinci, üçüncü tercihlerini alır. İntörn Kurulu tarafından Genel Akademik Not Ortalaması 
(GANO), tercih sırası ve belirlenen kontenjan esas alınarak değerlendirme yapılır ve öğrenciler 1., 2. 
veya 3. tercih ettikleri uygulama alanlarından birine yerleştirilirler.  



(2) Bir uygulama alanı için belirlenen kontenjanın aşılması durumunda, öğrencilerin GANO’suna 
göre sıralama yapılır ve not ortalaması yüksek olan öğrencilere öncelik verilerek uygulama yapacakları 
alan belirlenir. 

(3) Öğrencilerin tercih ettiği alanların kontenjanlarının dolu olması durumunda, öğrencinin 
GANO’su ve kontenjanlar esas alınarak bir intörnlük uygulama alanı belirlenir. Öğrenci, İntörn Kurulu 
tarafından belirlenen alanda uygulama yapmak zorundadır. 
 

İntörnlük uygulama yerlerinin belirlenmesi 
MADDE 8 – 
(1) İntörn hemşirelerin uygulama yapacakları yerler, İntörn Kurulu’nun ve intörn sorumlularının 

önerileri dikkate alınarak Bölüm Başkanı tarafından belirlenir. 
(2) İntörnlük uygulaması; İntörn Kurulu ve intörn sorumlularının belirlediği üniversite 

hastaneleri, kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, toplum ruh sağlığı 
merkezleri, evde sağlık/bakım merkezleri ve huzur evi gibi intörn hemşirelerin bilgi ve becerilerini 
uygulayarak güçlenebilecekleri nitelikte olan resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda yapılabilir. 

(3) İntörn hemşireler, uygulama yerlerini intörn sorumlularının haberi olmadan değiştiremez. 
 

Devam zorunluluğu 
MADDE 9 – 
(1) İntörn hemşireler, uygulama süreleri içinde uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik 

ders ve uygulamaların %10’undan fazlasına devam etmeyen intörn hemşire, başarısız sayılır ve o dersin 
hem teorik hem de uygulamasını tekrar etmek zorundadır. 

(2) İntörn hemşirelerin uygulamaya çıkamadığı gün/günler için bildirdiği mazeret ve sağlık 
raporlarının kabul edilip edilmeyeceği ile uygulamanın telafisi Bölüm Kurulu tarafından değerlendirilir. 

(3) Uygulamaya mazeretsiz 15 dakikadan daha fazla geç kalan intörn hemşire tüm gün devamsız 
sayılır.  

(4) Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere Rektörlük veya Bölüm 
tarafından görevlendirilen intörn hemşirenin görevli olduğu süre devamsızlıktan sayılmaz. 

(5) İntörn hemşireler, resmî tatillerde izinlidir, çalıştırılamaz.    
 

Giyim kuralları ve genel görünüş 
MADDE 10 – 
(1) İntörn hemşirelerin uygulama sırasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi’nde belirtilen kılık kıyafete ilişkin hususlara uymaları 
ve kimlik kartlarını takmaları zorunludur. 

(2) İntörn hemşireler aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri gibi uygulama alanlarında 
uygulama alanının özelliğine göre ilgili intörnlük sorumlusunun kararı doğrultusunda uygulama kıyafeti 
olarak beyaz önlük giyebilir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar  
 
İntörnlük koordinatörünün görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 11 – 
(1) Bölüm Başkanı tarafından öğretim elemanları arasından görevlendirilir.  
(2) İntörnlük sorumlusu/sorumluları ile birlikte intörnlük programının koordinasyonunu sağlar. 
(3) Bölüm başkanı ile birlikte uygulama alanlarının belirlenmesini ve rotasyonun düzenlenmesini 

sağlar.  
(4) Uygulama yapılacak kurum veya kuruluşlara gönderilecek belgelerin hazırlanmasını, ilgili kişi, 

kurum ve kuruluşlara gönderilmesini sağlar.  
(5) Uygulamanın yürütülmesinde ortaya çıkan problemlerin çözümüne yardımcı olur, 

gerektiğinde Bölüm Başkanına iletir. 



 
İntörnlük sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 12 – 
(1) Bölüm Başkanı tarafından intörnlük programı için görevlendirilen öğretim elemanıdır. 
(2)   Uygulama başlangıç ve bitiş tarihlerini akademik takvime bağlı olarak belirler ve İntörn 

Kurulu’na önerir.  
(3) Uygulama alanlarını ve kriterlerini belirleyerek İntörn Kurulu’na önerir.  
(4) Uygulama yapacak öğrencilerin listelerini, uygulama yerlerini, öğrencilerle birlikte çalışacak 

öğretim elemanı/elemanlarını belirler.  
(5) İntörn hemşirenin uygulama alanında kullanacağı ve uygulama bitiminde teslim edeceği 

formları hazırlar.  
(6) İntörn hemşirenin uygulama yerine uyumunu kolaylaştıracak programları (rotasyon, 

oryantasyon, uygulama yerlerini belirleme vb.) düzenler.  
(7) İntörn hemşire ve intörnlük yürütücüsü ile sürekli iletişim içerisinde olur.  
(8) İntörn hemşireye rehberlik yapma konusunda intörnlük yürütücüsüne danışmanlık yapar ve 

öğrencileri denetler.  
(9) İntörn hemşirenin devam durumunu intörn yürütücüsü ile birlikte denetler.  
(10)  İntörn hemşireyi hazırlayacağı portfolyo dosyası hakkında yönlendirir; hazırlanan portfolyo 

dosyasını değerlendirir ve öğrenciye geri bildirimde bulunur.  
(11)  Dönem sonu değerlendirme toplantılarında uygulamalar ile ilgili hem İntörn Kurulu’na hem 

de Bölüm Başkanı’na geri bildirimde bulunur.  
 

İntörnlük yürütücüsünün görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 13 – 
(1) İntörn hemşire ile uygulama alanlarında çalışan, öğrencinin eğitim ve öğretiminden sorumlu 

olan öğretim elemanları/intörnlük sorumlu hemşiresinden oluşur.  
(2) İntörnlük yürütücüsü, intörnlük sorumlusu ve intörnlük koordinatörü ile koordinasyon içinde 

uygulama çalışmalarını ve denetimleri yürütür.  

 (3) İntörn hemşirenin, uygulama alanına uyumunu sağlar.  
(4) İntörn hemşireye uygulamalarda rol model olur, öğrenme fırsatları sağlar, rehberlik eder. 
(5) İntörn hemşirenin yapacağı uygulamaları gözetimi altında uygulatır.  
(6) İntörn hemşirenin vizitlere ve uygulama yerindeki eğitimlere katılmasını sağlar, vaka 

sunumları yaptırır.  
(7) Uygulamanın yürütülmesinde öğrencilerin devam durumlarını ve mesleki becerilerini düzenli 

olarak denetler.  
(8) Öğrencilerin uygulama yerlerinde yapmış olduğu çalışmaları değerlendirir.  
(9) Değerlendirme sonuçlarını intörnlük sorumlusuna ve/veya intörnlük koordinatörüne iletir. 
(10) Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin durumunu tutanakla intörnlük 

sorumlusuna iletilir. Çözüm bulunamayan hallerde intörnlük yürütücüsü ve sorumlusunun imzasıyla, 
durum Bölüm Başkanlığı’na bildirilir ve gerektiğinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. 
 

İntörn hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 14 – 
(1) Uygulama yaptığı kurumun çalışma saatlerine ve tüm kurallarına uyar. 
(2) Mesleğin gereği olan kılık ve kıyafete uyar. 
(3) Dersin amacına uygun işleri zamanında ve istenen şekilde yapar. 
(4) Kurum personeli ile iyi ve olumlu ilişkiler içinde olur. 
(5) Uygulama yerindeki her türlü araç ve gereci dikkatli kullanmaya özen gösterir. 
(6) Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranır. 
(7) Sağlık ekibi üyeleri ile iş birliği içinde çalışır. 



(8) Uygulama yerinden uygulama sorumlusu/yürütücüsünün izni olmadan ayrılmaz, uygulama 
yerini değiştirmez. 

(9) İntörnlük sorumlusu olan hemşirenin gözetiminde hasta bakımına, tedavilere ve hasta 
vizitlerine katılır. 

(10) İntörnlük sorumlusu olan hemşirenin gözetiminde hastanın kabulünden taburculuğuna 
kadar hemşirelik sürecine uygun olarak hasta bakımını planlar ve yürütür. 

(11) İntörnlük sorumlusu olan hemşirenin belirlediği zamanda bakım uyguladığı hastalar için vizit 
yapar. 

(12) İntörnlük sorumlusu olan hemşirenin belirlediği zamanda vaka sunumuna katılır. 
(13) İntörnlük sorumlusu olan hemşirenin gözetiminde taburculuk öncesi hasta ve ailesinin 

taburculuk eğitimini planlayarak yürütür. 
(14) Diğer çalışanlarla hasta ile ilgili konularda rapor alır verir ve kayıtların düzenli tutulmasını 

sağlar. 
(15) Klinik alan içerisinde verilecek hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi ve yürütülmesinde aktif 

rol alır. 
(16) Uygulama süresince kliniğe gelen alt sınıf hemşirelik öğrencilerine rehberlik eder. 
(17) Uygulamadan sorumlu olduğu kurum/klinik dışında uygulama yapamaz. 
(18) Uygulama yaptığı klinikte yukarıda belirtilen görev yetki ve sorumluluklarını intörnlük 

sorumlusu olan hemşirenin denetiminde sürdürür. 
(19) Uygulama yerlerindeki çalışmaları ile ilgili gözlemlerini ve yaptıkları hemşirelik girişimleri 

doğrultusunda aldıkları dersin belirlediği uygulama formlarına uygun portfolyo dosyasını hazırlayarak, 
yaptıkları tüm çalışmalarla ilgili formları intörnlük sorumlusuna sunar. 

(20) Uygulama sırasında ya da bitiminde varsa istek ve önerilerini intörnlük sorumlusuna iletir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İntörnlük Uygulamasının Değerlendirilmesi  

  
 MADDE 15 – 
 (1) İntörnlük uygulamasının değerlendirilmesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü Uygulama Yönergesi ve Bölüm Kurulu kararları doğrultusunda yapılır. 

(2) Her intörnlük uygulaması dersi için uygulama ve final notu olmak üzere iki not verilir. 
Uygulama notunun %60’ının, final notunun %40’ının toplamı intörnlük uygulama başarı notunu 
oluşturur.  Öğrencinin ilgili intörnlük uygulama notu 100 üzerinden 60’ın altında ise öğrenciye final ve 
bütünleme notu verilmez ve öğrenci başarısız olarak değerlendirilir. Bu durumdaki öğrenciler intörnlük 
teorik dersini ve uygulamasını tekrar etmek zorundadır. 

 (3) İntörn hemşirelerin uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi dersin ilgili 
intörnlük sorumlusu ve intörnlük yürütücüsü (öğretim elemanı/elemanları ve intörnlük sorumlu 
hemşiresi) tarafından uygulama ortamında ve sürecinde yapılır.  

(4) İntörn hemşirelerin intörnlük uygulama ve final notları öğrencinin uygulama alanındaki 
çalışma disiplini, istekliliği, bilgi ve becerisini bakım sürecine yansıtması ve hazırladığı portfolyo 
dosyasının değerlendirilmesiyle belirlenir. 

(5) Portfolyo dosyasının değerlendirilmesi dersin özelliğine göre geliştirilmiş olan yapılandırılmış 
gözlem formları, bakım planları, beceri kontrol listeleri, vaka analizleri, makale kritikleri, seminer, 
sunum ve raporlar gibi nesnel ölçüm araçları kullanılarak puanlama sistemi ile yapılır. 

 (6) Portfolyo dosyası dönem başında öğrencilerle paylaşılır ve değerlendirme kriterleri 
konusunda bilgi verilir.  

(7) Değerlendirme kriterlerinin uygulama ve final notuna katkısı, her bir anabilim dalı tarafından 
ilgili dönemin başında puanlama sistemi ile belirlenir.  

(8) Değerlendirme kriterlerinde ve puanlama sisteminde gerek görüldüğünde yıl içi intörnlük 
sorumlusu ve intörnlük yürütücüsünün görüşleri dikkate alınarak dönem başında değişiklik yapılabilir.  



(9) Değerlendirme kriterleri ve puanlama sistemi İntörn Kurulu’nun ve Bölüm Başkanı’nın 
onayına sunulur. 
 

Başarısızlık 
 MADDE 16 – 
 (1) Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciye final notu verilmez. Öğrenci dersin açıldığı ilk 
dönemde intörnlük dersi kapsamında devamsızlık sınırını aştığı anabilim dalı dersini/derslerini alıp 
devam etmek zorundadır. 

(2) İntörn hemşire intörnlük uygulama dersinden devam zorunluluğunu yerine getirse bile başarı 
notu 100 üzerinden 60’ın altında ise dersten başarısız sayılır ve dersin bütünleme sınavı kapsamında 
değerlendirilir.  

(3) İntörnlük uygulaması dersinin bütünleme sınavı kapsamında, ilgili dersin İntörnlük Sorumlusu 
ve İntörnlük Yürütücüsü kararı ile öğrenciden yeni bir portfolyo dosyası hazırlama, uygulama sınavı ya 
da klinikte çalışma istenerek yeniden değerlendirme yapılır ve bütünleme notu verilir. 
 
 İtiraz 
 MADDE 17 – İntörn hemşire, değerlendirme sonuçlarının usulüne uygun olarak ilanından sonraki 
üç iş günü içinde maddi hatalara itirazda bulunabilir. 
 
   BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yetki, Yürürlük ve Yürütme 
 
 Yetki 
 MADDE 18 –  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 
İntörnlük Uygulama Yönergesinde hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu usul ve esaslar hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Bölüm Kurulu yetkilidir. 

 
Yürürlük 
MADDE 19 –  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

İntörnlük Uygulama Yönergesi, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 20 –  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

İntörnlük Uygulama Yönergesi, Hemşirelik Bölüm Başkanı tarafından yürütülür. 
 
 
 


