ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ KLİNİK/SAHA UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü öğrencilerinin, meslek dersleri klinik ve klinik dışı saha uygulamalarının planlanması,
yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve öğrencilerin uyması
gereken ilke ve kuralları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2. Bu yönerge, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
öğrencilerinin meslek dersleri klinik ve klinik dışı saha uygulamalarının planlanması,
yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve öğrencilerin uyması
gereken ilke ve kuralları kapsar.
Dayanak
MADDE 3. Bu yönerge, Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP); Doktorluk,
Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının
Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 4. maddesi; 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesinin b fıkrası, Üsküdar Üniversitesi
Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans,
Lisans ve Lisansüstü Staj Yönergesine dayanır.
Kısaltma ve Tanımlar
MADDE 4. Bu yönergede geçen tanımlar ve kısaltmalar aşağıda yer almaktadır.
ÜÜ: Üsküdar Üniversitesi
SBF: Sağlık Bilimleri Fakültesi
HEMED: Hemşirelik Eğitimi Derneği
HUÇEP: Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı
Öğrenci: Üsküdar Üniversitesi SBF Hemşirelik bölümü lisans öğrencisini ifade eder
Meslek Dersleri: Hemşirelik mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı
hedefleyen, teorik ve uygulamalı derslerdir.
İntörnlük: İlk yedi dönemlik mesleki dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilere, hemşirelik
mesleği için gereken mesleki bilinç ve deneyimi kazandırma/pekiştirme sürecidir.
Klinik / Saha Uygulaması: Öğrencinin, meslek dersleri kapsamında kazandığı bilgi ve
becerilerini geliştirmesi ve uygulamaya aktarabilmesini sağlamak, ve meslek yaşamına
hazırlanması amacıyla, gerçek iş ortamlarında öğretim elemanı/rehber hemşire sorumluluğunda
yapılan uygulamalardır.
Klinik / Saha Uygulama Alanı: Hemşirelik Bölümü tarafından uygun görülen koruyucu,
tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti veren kurumlar (Hastaneler, Aile Sağlığı Merkezi,
Toplum Sağlığı Merkezi, Okullar, Rehabilitasyon Merkezleri, Yaşlı Bakımevleri vb.)
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Sorumlu Öğretim Elemanı: Üsküdar Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü Lisans
programında yer alan zorunlu ve/veya seçmeli derslerin yürütülmesinden sorumlu öğretim
elemanı/elemanlarıdır.
Rehber Hemşire: Uygulama alanında, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran, mesleki
gelişimini destekleyen ve geliştiren, öğrenciyi değerlendiren ve HEMED standartlarına uygun
bir eğitim programını başarıyla tamamlayan, en az iki yıl klinik deneyime sahip olan ve
hemşirelikte en az lisans, tercihen lisansüstü derecesine sahip olan hemşiredir.
Kariyer Merkezi: Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer planlaması,
uygulaması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmayı amaçlayan merkez.
İKİNCİ BÖLÜM
Klinik/Saha Uygulamalarının Düzenlenmesi, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi
Önkoşullu Dersler
MADDE 5.
a) İkinci Sınıfın güz ve bahar döneminde yer alan HEM211 Sağlıklı Yaşam Süreci ve
Hemşirelik ile HEM208 Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I dersleri diğer
sınıflarda yer alan meslek derslerinin önkoşuludur.
b) HEM323 Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım II ile HEM325 Sağlık
Durumunda Bozulma ve Bakım III dersleri birlikte HEM320 Sağlık Durumunda
Bozulma ve Bakım IV ve HEM322 Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım V
derslerinin önkoşuludur.
c) HEM323 Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım II, HEM325 Sağlık Durumunda
Bozulma ve Bakım III, HEM320 Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım IV,
HEM322 Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım V dersleri birlikte HEM405 Sağlık
Durumunda Bozulma ve Bakım VI ile HEM409 Sağlık Durumunda Bozulma ve
Bakım VII derslerinin önkoşuludur.
d) HEM404 İntörnlük Uygulaması dersi için daha önceki meslek derslerinin tümü
önkoşuldur.
MADDE 6. Uygulamanın Düzenlenmesi ile İlgili Genel İlkeler
a) Uygulamalı derslerin teorik kısmını yürüten öğretim elemanı, uygulama sorumlusu
olarak görevlendirilir.
b) Uygulamalar için, öğrenci sayısı ve uygulama alanları dikkate alınarak birden fazla
öğretim elemanı görevlendirilebilir.
c) Gerekli görüldüğünde uygulamalar için rehber hemşireler görevlendirilebilir.
d) Gerekli görüldüğünde uygulamalar, eğitim-öğretim programındaki toplam ders saatinin
dikkate alınması şartıyla, dönem başında ilgili öğretim elemanın önerisi ile blok olarak
yapılabilir.
e) Blok olarak yapılması planlanan dersin önce dönemlik teorik dersleri tamamlanır, sonra
uygulama alanına çıkılır.
MADDE 7. Öğrenciler klinik/saha uygulamalarını ÜÜSBF Hemşirelik Bölümü eğitim-öğretim
programı kapsamında gerçekleştirir. Klinik/saha uygulamalarının düzenlenmesi, yürütülmesi
ve değerlendirilmesinden görevli öğretim elemanı/elemanları sorumludur.
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Süre
MADDE 8. Klinik ya da saha uygulamalarının süresi her meslek dersinin uygulama saatine
uygun olarak belirlenir.
Uygulama Alanları
MADDE 9. Klinik / saha uygulaması uygulama alanları, ilgili dersi yürüten öğretim elemanı
tarafından belirlenir ve Fakülte Dekanlığı ve Kariyer Merkezi tarafından ilgili resmi yazışmalar
yürütülür.
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ve Aşılar
MADDE 10.
a) Klinik ya da saha uygulamaları için öğrencilere “İş Kazası ve Meslek Hastalığı
Sigortası” Üsküdar Üniversitesi tarafından yapılır.
b) Klinik / saha uygulamaları sırasında kaza, iğne batması vb. acil bir durum söz konusu
olduğunda öğrenci, çalıştığı kliniğin sorumlu hemşiresine ve sorumlu öğretim
elemanına durumu bildirir. Öğretim elemanı da aynı gün içinde Üsküdar Üniversitesi
Kariyer Merkezine bildirir.
Devam Zorunluluğu
MADDE 11. Klinik ya da saha uygulamalarına devam zorunlu olup, öğrencilerin uygulamaya
devamı “Uygulamaya Devam Çizelgesi” ile takip edilir.
a) Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” gereğince,
öğrenci teorik dersin %70’ine, uygulamaların %80’ine devam etmek zorundadır.
b) Dönem içi uygulamalı derslerde, uygulamaların %80’ine, teorik dersin %70’ine devam
etmeyen öğrenciler, o dersten devamsızlıktan dolayı başarısız sayılırlar ve ilgili dersin
yarıyıl sonu sınavına giremezler. Söz konusu öğrenciler o dersin teorik ve uygulamasını
tekrar almak ve devam etmek zorundadır.
Klinik / Saha Uygulamalarının Değerlendirilmesi
MADDE 12. Klinik/saha uygulamaları Üsküdar Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim- Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği'ne göre değerlendirilir.
Değerlendirmenin nasıl, hangi yöntemlerle yapılacağı ilgili dersin izlencesinde belirtildiği
şekilde yapılır ve dersin ilgili sorumlu öğretim elemanları tarafından öğrencilere dersin ilk günü
duyurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamalara İlişkin Görev, Yetki ve Sorumluluklar
MADDE 13. Öğrencilerin Klinik / Saha Uygulamaları Sırasında Uymaları Gereken İlke
ve Kurallar
a) Öğrenci, uygulama alanında mutlaka Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü’nü temsil eden üniformasını giymek ve kimlik kartını takmak
zorundadır.
b) Öğrenci, ilan edilen yer, zaman ve sürelerde uygulama alanında bulunur. Hastalık, kaza
vb. acil hallerde öğrencinin mazereti dikkate alınarak uygulamaya alınır, ancak
mazeretsiz olarak uygulamaya 30 dakikadan geç gelen öğrenciler, o gün uygulama
yapmamış sayılır.
3

c) Öğrenci, gün içinde uygulamasını tamamlamadan klinik ya da sahadan ayrılamaz.
Uygulama bitiş saati öncesinde uygulama alanını terk ettiği tespit edilen öğrenciler, o
gün için uygulama yapmamış sayılır.
d) Öğrenci, uygulama yaptığı alanın çalışma düzenine, disiplin ve güvenlik kurallarına
uymakla yükümlüdür. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, klinik
ya da saha uygulamaları sırasında da geçerlidir.
e) Öğrenci, kendisi ve uygulama sırasında bakımından sorumlu olduğu birey ve aile için
enfeksiyon riski oluşturmayacak hijyenik kurallara uymakla yükümlüdür.
f) Öğrenci, uygulama gereği kendisine teslim edilen araç-gereci özenle kullanarak
zamanında ve eksiksiz teslim etmekle yükümlüdür.
g) Öğrenci, uygulamaları uluslararası ve ulusal bildirgeler ve mevzuatta öngörülen
mesleki, etik ve yasal yükümlülükler doğrultusunda gerçekleştirir.
h) Öğrenci, rehber hemşiresi nezaret ve denetimi olmaksızın yazılı ya da sözel hekim
istemi almaz.
i) Öğrenci, dersin gerektirdiği bilgi ve beceriler doğrultusunda sorumlu öğretim
elemanı/rehber hemşire denetiminde uygulamalarını gerçekleştirir ve kayıt eder.
j) Öğrenci, uygulama sırasında öğretim elemanı ya da rehber hemşiresi olmadan, bağımsız
olarak ilaç tedavisi yapamaz, hastanın beden bütünlüğüne yönelik herhangi bir
girişimsel işlem (intravenöz kateter yerleştirme vb.) uygulayamaz.
k) Öğrenci klinik / saha uygulaması sırasında ya da sonunda sorumlu öğretim elemanı
tarafından istenen ve dersin uygulama rehberinde belirtilen dosyayı (hemşirelik bakım
planları, etkileşim, gözlem vb. raporlarını içeren) sorumlu öğretim elemanına teslim
eder.
MADDE 14- Uygulama Sorumlusu Öğretim Elemanlarının Sorumlulukları
Uygulama sorumlusu, dersin amaç ve ilkelerine uygun olarak uygulamaların yürütülmesini
sağlamak üzere, uygulamanın eksiksiz bir şekilde planlanmasından, yürütülmesinden ve
değerlendirilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk kapsamında aşağıdaki görevleri yerine
getirir:
a) Uygulama yapacak öğrencilerin listesini ve uygulama planlarını hazırlamak ve Kariyer
Merkezi görevlilerine göndermek ve takip etmek.
b) Dersin öğrenim hedeflerine uygun şekilde öğrencinin uygulama rotasyonunu yapmak.
c) Klinik / saha uygulamaları sırasında öğrencilere rehberlik ve danışmanlık sağlamak,
eğitim vermek ve uygulamalarını kolaylaştırmak, uygulama başlangıcında öğrencilerin
uygulamaya oryantasyon yapması için gerekli düzenlemeleri yapmak.
d) Uygulamaya başlamadan önce öğrencinin eğitiminde sorumluluk alacak olan rehber
hemşirelerle iletişim kurmak, dersin amaç ve hedeflerini paylaşmak, öğrenci
uygulamalarının değerlendirmesine ilişkin formları hazırlamak, uygulama sonrası bu
formları değerlendirmek.
e) Öğrenciye ve eğitimde sorumluluk alan rehber hemşireye geribildirimde bulunmak.
f) Öğrencilerin uygulama alanlarında sorunlarının çözülmesinde yardımcı olmak.
g) Uygulamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, ortaya çıkan sorunları
çözmek, gerektiğinde bölüm başkanlığına iletmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 15- Bu Yönergede yer almayan hususlarda, Üsküdar Üniversitesi Ön lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Fakülte Yönetim Kurulu
Kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16- Bu Yönerge, 11.04.2019 tarihli, 2019-12 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe
girmiştir.
Yürütme
MADDE 17- Bu Yönerge hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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