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T.C. 
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

KLİNİK-SAHA UYGULAMA YÖNERGESİ 
 

Amaç 

 

Madde 1: Bu yönergenin amacı, Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin meslek derslerinin klinik/saha 

uygulamalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir.  

 

Kapsam 

MADDE 2:  Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Bölümü lisans eğitim-öğretim programlarında yer alan uygulamalı derslerin klinik ya da saha 

uygulamalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları, 

görevleri ve uyulması gereken ilke ve kuralları kapsar. 

 

Madde 3: Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

öğrencileri klinik/saha uygulamalarını bu yönerge hükümlerine göre yapar. 

 

Madde 4: Hemşirelik Bölümü meslek dersleri klinik/saha uygulamaları; Hemşirelik 

Temel İlke ve Uygulamaları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, 

Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 

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

derslerine ilişkin uygulamalardan oluşur. 

 

Dayanak 

 

Madde 5: Bu yönerge 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Bingöl Üniversitesi 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 

 



2 

 

Tanımlar 

 

Madde 6: Bu yönergede geçen; 

  

Bölüm Başkanı: Hemşirelik Bölüm Başkanını ifade eder. 

 

Sorumlu Öğretim Elemanı: Uygulamalı dersin yürütülmesinden sorumlu ve ilgili 

Bölümde/Anabilim Dalında görevli olan öğretim elemanı/elemanlarıdır. 

 

Uygulama Yürütücüsü: İlgili dersin klinik/saha uygulamalarını yürütmede 

görevlendirilen kişi/kişilerdir. 

 

Uygulamalı Ders: Yarıyıl içinde klinik, laboratuar ve sahada yürütülmesi zorunlu olan 

derslerdir. 

 

Klinik/Saha Uygulaması: Öğrencilerin meslek dersleri kapsamında kazandıkları teorik 

bilgilerini pekiştirmek, laboratuvar uygulamaları sırasında edindikleri becerileri geliştirmek 

ve uygulamaya aktarabilmelerini sağlamak, mezuniyetten sonra görev yapacakları iş 

yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, örgütsel yapıyı ve çalışma süreçlerini tanımalarını 

sağlamak ve meslek yaşamına hazırlamak amacıyla gerçek iş ortamlarında uygulama 

yürütücüsü sorumluluğunda yapılan uygulamalardır. 

 

Klinik/Saha Uygulama Alanı: Hemşirelik Bölüm Başkanlığı tarafından uygun görülen 

koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti veren kurumlar (Hastaneler, Aile Sağlığı 

merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi vb.) ile dersin gereği olarak Anabilim Dalı’nın uygun 

gördüğü diğer kurumlardır (Okul, işyeri, halk eğitim merkezi, vb). 

 

Uygulamanın Değerlendirilmesi: Öğrencilerin uygulama yaptıkları kurumda her türlü 

çalışması ile ilgili öğretim elemanı/uygulama yürütücüsü tarafından yapılan değerlendirmeyi 

ifade eder. 

 

Uygulama Süresi: Ders müfredatında belirtilen süreyi ifade eder. 
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Klinik/Saha Uygulamalarının Yürütülmesi 

 

Madde 7: Yurt içinde yapılacak klinik/saha uygulamaları için öğrencilere “İş Kazası 

ve Meslek Hastalığı Sigortası” Bingöl Üniversitesi tarafından yapılır. Yurt dışında (Erasmus + 

vb. kapsamında) yapılacak klinik/saha uygulamalarında ise “İş Kazası ve Meslek Hastalığı 

Sigortası” öğrencinin sorumluluğundadır. 

 

Madde 8: Bölüm Başkanlığı tarafından öğrenciler, uygulamalar sırasında iğne batması 

ve delici-kesici araçlar ile yaralanma ve bunlara bağlı enfeksiyon hastalıklarına maruz kalma 

riskine karşı (Hepatit B, Td, Tdap, KKK, İnfluenza, Hepatit A, su çiçeği vb.) aşılanmaları için 

bilgilendirilir. Aşılanma öğrencilerin sorumluluğundadır. 

 

Madde 9: Klinik/saha uygulamaları sırasında kaza vb. acil bir durum söz konusu 

olduğunda öğrencinin durumu ilgili uygulamanın sorumlu öğretim üye/elemanlarına, Fakülte 

Dekanlığına ve ilgili kurumun Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimine (ÇASAGÜB)bildirilir. 

 

Madde 10: Klinik/saha uygulaması ile ilgili hükümler aşağıda yer almaktadır. 

 

a) 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. 

b) Öğrenci, uygulamaları ulusal ve uluslararası bildirgeler ve mevzuatta öngörülen 

mesleki etik ve yasal yükümlülükler doğrultusunda gerçekleştirir. 

c) Öğrenci, klinik/saha uygulaması yaptığı ders için hazırlanan uygulama programına 

uymak ve uygulama gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek 

zorundadır. 

d) 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 15 dakikadan fazla geç gelen öğrenciler 

kliniğe alınmaz ve o gün uygulama yapmamış sayılır. 

e) Öğrenci gün içinde uygulaması tamamlanmadan klinik ya da sahadan ayrılamaz. 

Uygulama bitiş saati öncesinde uygulama alanını terk ettiği tespit edilen 

öğrenciler, o gün için uygulama yapmamış sayılır. 
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f) Öğrenci, hasta ve/veya refakatçisinin dışarıdan temin edilmesi gereken herhangi 

bir malzeme, yiyecek, ilaç vb. ihtiyaçları için aracı olamaz.  

g) Öğrenci uygulama sırasında kliniğe ve sahaya ziyaretçi kabul etmez, uygulama 

yaptığı klinik ya da sahanın dışında herhangi bir yere ziyarete gidemez.  

h) Öğrenci öğlen yemeği için bakımından sorumlu olduğu hastasını diğer öğrenci 

ve/veya klinik hemşiresine teslim etmeden uygulama alanından ayrılamaz. 

i) Öğrencilere mesleki uygulama süresi dışında fazla mesai yaptırılamaz. Öğrencinin 

her bir iş günü 8 (sekiz) saattir.  

j) Öğrenci, laboratuvar, klinik ve saha uygulamalarında belirtilen kılık-kıyafet 

kurallarına uymak zorundadır. Laboratuar uygulamaları için; beyaz laboratuvar 

önlüğü (Beyaz renkte, kısa veya uzun kollu, en fazla diz üstünde olacak şekilde), 

klinik uygulamalar için; bordo pantolon ve kısa ya da uzun kollu, v yaka ve önü 

kapalı beyaz üst (en fazla diz üstünde olacak şekilde) üzerinde giyilen hırka siyah, 

lacivert ya da bordo, eşarp siyah, lacivert veya bordo renkte olmalıdır. Üniforma 

spor ayakkabı (siyah, lacivert veya beyaz renkli) ile tamamlanmalıdır. Uygulama 

alanı dışında öğrencilerin üniforma kullanmaları yasaktır. Saha uygulamaları için, 

resmi kuruluşlarda (Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Huzur Evi 

v.b.) öğrencinin kıyafeti Resmi Kurumların Kıyafet Yönetmeliğine uygun 

olacaktır. 

k) Öğrenci, enfeksiyon riskine karşı aseptik tekniklere ve hijyenik kurallara uymakla 

yükümlüdür (Örnek; Öğrenci uygulamaya makyaj yaparak gelebilir. Ancak abartılı 

makyaj yapmamaları, uzun tırnak bırakmamaları, sarkan kolye, uzun küpe ve 

bileklik (alyans hariç) takmamaları gerekmektedir. Öğrencilerin saçlarını 

toplamaları, başörtüsü takan öğrencilerin başörtüsünün omuz üstünden 

sarkmayacak şekilde toplaması gerekmektedir. Erkek öğrenciler kısa sakal(kirli 

sakal) ve bıyık bırakabilirler. 

l) Öğrenci, klinik/saha uygulama alanında öğrenci kimlik kartını görünür bir şekilde 

yakasına takmak zorundadır. 

m) Öğrenci, laboratuar ve klinik uygulama alanlarında cep telefonunu kapalı tutar 

veya sessiz konuma getirir. 

n) Öğrenci, uygulamalarını dersin gerektirdiği bilgi ve beceriler doğrultusunda 

sorumlu öğretim elemanı/uygulama yürütücüsü, öğretim elemanının olmadığı 

durumlarda ise ilgili birimin hemşiresi denetiminde gerçekleştirir ve kayıt eder. 
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o) Öğrenci, öğretim elemanı/uygulama yürütücüsü veya klinik hemşiresinin denetimi 

olmaksızın ilaç tedavisi veya herhangi bir invaziv işlem (intravenöz kateter 

yerleştirme, enjeksiyon, NG takma vb.)  yapamaz. 

p) Öğrenci, klinik sorumlu hemşiresi gözetimi ve denetimi olmaksızın yazılı ya da 

sözel hekim istemi alamaz. 

q) Öğrenci uygulama esnasında stres, kaygı ya da korkuya yol açan herhangi bir 

durumla karşılaştığında veya fiziksel zarar gördüğünde, bu durumu öncelikle ilgili 

dersin öğretim elemanına ve uygulama alanı sorumlu hemşiresine bildirerek olayı 

rapor eder. 

r) Öğrenci laboratuar ve klinik/saha uygulaması alanlarında izinsiz fotoğraf çekemez, 

ses ve görüntü kaydı alamaz, yayınlayamaz ve paylaşamaz. 

s) Öğrenci uygulamalar sırasında hastanın mahremiyeti ya da gizliliğini ihlal eden 

herhangi bir eylemde bulunamaz, kişiye özel bilgileri ifşa edemez. 

t) Öğrenci mesleki uygulama yaptığı işyerinde/sahada sendikal etkinliklere 

katılamaz. 

u) Uygulama yerinde uygulama yürütücüsünün kendisinden istediği mesleki görev ve 

sorumluluklarını zamanında ve istenilen şekilde eksiksiz olarak yapar.  

v) Öğrenci uygulama gereği kendisine teslim edilen araç-gereci özenle kullanarak 

zamanında ve eksiksiz teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine 

getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında 

ayrıca Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem 

yapılır. 

w) Klinik/saha uygulamasına katılan her öğrenci uygulama yaptığı her birimle ilgili 

sorumlu öğretim elemanının talep ettiği şekilde en az 1 tane yazılı ödev formu 

(bakım planı, klinik/poliklinik raporu) teslim etmekle yükümlüdür.  

 

 

Klinik/Saha Uygulaması Yapılacak Yerler 

 

Madde 11: Mesleki Dersin Uygulaması; Hemşirelik Bölüm Başkanlığı tarafından 

uygun görülen koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti veren kurumlar (Hastaneler, 

Aile Sağlığı merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi vb.) ile dersin gereği olarak Anabilim Dalı’nın 

uygun gördüğü diğer kurumlarda yapılabilir (Okul, işyeri, halk eğitim merkezi, vb). 
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Devam Zorunluluğu, Mazeret ve İzin 

Madde 12: Öğrenciler, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü lisans 

programında ve ilgili meslek dersinin ders programında belirtilen dönem, tarih ve uygulama 

alanlarında klinik/saha uygulamalarını gerçekleştirir. Öğrenci, sorumlu öğretim 

elemanının/uygulama yürütücüsünün izin ve onayı olmadan uygulama zamanı ve yerinde 

değişiklik yapamaz ve uygulama alanı dışına çıkamaz. 

Madde 13: Klinik/saha uygulamalarına devam zorunlu olup, öğrenci tüm gün 

uygulamaya katılmak zorundadır. Herhangi bir nedenle uygulamaya katılamayan öğrencinin 

mazeretini belgelemesi gerekmektedir. Öğrenciler, uygulamaların %80’ine katılmak 

zorundadır. Uygulamaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci uygulamadan devamsız 

kabul edilip, başarısız sayılır ve Final Sınavına giremez. Uygulamalı bir dersten başarısız olan 

öğrenci, dersin tamamını (teorik ve uygulama) tekrar almak zorundadır.  

Klinik/Saha Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

Madde 14: Öğrencilerin klinik/saha uygulama notu; sorumlu öğretim elemanı ve 

uygulama yürütücüsü tarafından verilir. Uygulamaların değerlendirilmesinde, ilgili dersin 

mesleki uygulamaya özgü değerlendirme formu (beceri kontrol listeleri, yapılandırılmış 

gözlem formları, bakım planları, vaka inceleme raporları vb. nesnel ölçüm araçları) kullanılır. 

Klinik/saha uygulamasının başlamasından önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı 

klinik/saha uygulaması değerlendirmesi ile ilgili öğrencileri bilgilendirir. Uygulama notu 100 

(yüz) tam not üzerinden değerlendirilir ve vize notunun %40’ını oluşturur. Öğrencinin 

klinik/saha uygulamasından başarılı sayılabilmesi için 100 (yüz) üzerinden en az 60 tam not 

alması gerekir. 

Sorumlu Öğretim Elemanı / Uygulama Yürütücüsünün Görevleri 

Madde 15:  

a) Uygulama yapacak öğrencilerin uygulama listesini hazırlamak ve uygulama yerlerine 

göndermek, 

b) Uygulamalarla ilgili olarak uygulama yeri ve bölüm başkanlığı arasındaki iletişimi 

sağlamak, 

c) Uygulama esnasında öğrencilerin devam durumları ve davranışlarını denetlemek, 
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d) Uygulamanın verimli olması için gerekli önlemleri almak, öğrencilerin çalışmalarını 

yönlendirmek, denetlemek, 

e) Uygulama raporlarını veya uygulama değerlendirme formlarını 100 (Yüz) puan 

üzerinden değerlendirip dönem sonunda bölüm başkanlığına teslim etmek 

f) Öğrencilerin uygulama amacına yönelik eğitimlerini sağlamak, 

g) Öğrencinin uygulama alanına uyumunu sağlama ve rehberlik etmek 

h) Uygulamalar Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üye/elemanları ve 

uygulama alanında görevlendirilen hemşireler tarafından yürütülür. Uygulama 

alanında görevlendirmenin gerektiği durumlarda tercihen hemşirelikte lisansüstü 

eğitim mezunu olan veya çalıştığı uygulama alanında en az üç yıl deneyimli lisans 

mezunu hemşireler destek vermek üzere görevlendirilir. 

Son Hükümler 

 

Madde 16: Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler doğrultusunda yenilenebilir. 

 

Madde 17: Bu yönergede yer almayan uygulamalara ilişkin durumlarda Bingöl 

Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 

Madde 18: Bu Yönerge hükümleri, Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülür. 

 

Madde 19: Bu yönerge Bingöl Üniversitesi Senatosu’nun onayladığı tarihten itibaren 

yürürlüğe girer.  

 

Madde 20: Bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren “Bingöl Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Staj Yönergesi” hükümleri yürürlükten kalkar. 


