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ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
LABORATUVAR VE KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1-Bu yönerge Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümünde yürütülen klinik uygulamaların programın amaç ve çıktılarıyla uyumlu
biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla; yurt içinde yapılan laboratuvar ve klinik uygulama
esaslarını tanımlamak ve öğrencilerin sorumluluk ve yükümlülüklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge hükümleri, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümünde yürütülen laboratuvar ve klinik uygulamalar ile ilgili hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- Bu yönergede geçen
a) HB: Hemşirelik Bölümünü
b) HB Başkanı: Hemşirelik Bölümü Başkanını
c) HB Hemşirelik Kurulu: Hemşirelik Bölümünün öğretim üye / elemanlarından oluşan kurulu
d) İH: İntörn Hemşire, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü’ nde İntörn derslerini alan öğrencileri tanımlar.
e) İK: İntörn Koordinatörü, intörnlük uygulamalarının koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini
f) KH: Klinik Hemşire, belirlenen uygulama alanlarında öğrenci ile birebir çalışan hemşireyi
ifade eder.
g) KÖG: Klinik Öğretim Görevlisi, dersin sorumlu öğretim üye/elemanı ile koordineli bir şekilde
belirlenen uygulama alanlarında öğrenci hemşire ile birebir çalışılmasını sağlayan, klinik uygulama
hedeflerinin uygulanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu olan ve 2547 sayılı
kanunun 31. maddesine göre görevlendirilen en az lisans mezunu olan hemşireleri
h) KRH: Klinik Rehber Hemşire, öğrencinin ilgili dersinin klinik uygulama alanında çalışan klinik
eğitim hemşiresi ya da sorumlu hemşireyi
i) Öğrenci: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
öğrencilerini
j) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü
k) SBF: Sağlık Bilimleri Fakültesini
İKİNCİ BÖLÜM
Klinik Uygulama ile İlgili Esaslar
Klinik Uygulama Kapsamı
MADDE 5- Öğrencilerin zorunlu klinik uygulamaları Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Müfredatı doğrultusunda yürütülür.
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Klinik Uygulama Dönemleri
MADDE 6- Akademik takvim doğrultusunda her dönem hafta içi günlerde ilgili mesleki dersler
paralelinde, ders planında tanımlanan dönemde yürütülür.
Klinik Uygulama Alanları
MADDE 7- SBF HB öğretim üye / elemanları tarafından uygun görülen Acıbadem Sağlık Grubu
Hastaneleri, diğer kamu ve özel kuruluşlarda yapılır. Mesleki dersleri içerisinde yapılan klinik
uygulama yeri dersin ilgili öğretim üye/ elemanınca seçilir ve planlanır.
MADDE 8- İntörnlerin klinik uygulamaları, öğrencinin seçtiği iki zorunlu intörn alan seçmeli ders
kapsamında intörn koordinatörü tarafından belirlenen hastanelerde yürütülür.
Klinik Uygulama İçerikleri
MADDE 9- Sağlık hizmeti veren kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda, öğrencilerin eğitimleri
süresince kazandıkları bilgi ve becerileri gözlem ve uygulama ile sürdürdükleri çalışmaları
içermektedir. Klinik uygulama içeriği, aldığı mesleki derslerin içerikleri ile uyumlu olacak şekilde
dersin öğretim üye / elemanlarının önerileri doğrultusunda belirlenir ve bölüm kurul onayı ile ilan
edilir.
Devam Zorunluluğu
MADDE 10- Klinik uygulamaya devam zorunludur. Devam durumu Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince
yürütülür. Öğrenci sağlık raporunun geçerliliği Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğrenci
Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesinin 5. maddesi “d” bendi doğrultusunda belirlenir.
MADDE 11- Klinik uygulamadan ayrılması gereken çok acil bir durum olduğunda öğrenci ilgili
klinikte bulunan öğretim elemanı/üyesi bilgisi dahilinde “ACU SBF HB Kısa Süreli İzin Formu”
doldurarak alandan ayrılır. Verilen izin süresi öğrencinin devamsızlık süresinden düşülerek hesaplanır.
Uygulama Alanında Uyulması Gereken Kurallar
MADDE 12- Öğrenciler uygulama yaptıkları kuruluşun bağlı olduğu işyeri yönetmeliklerine, kuruluşun
iç düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve davranışlarıyla çevreye örnek olmak
zorundadır. Klinik uygulama programı kapsamında verilen görevleri yapmayan ve kurallara uymayan
öğrenciler ilgili öğretim üye / elemanı tarafından HB kuruluna bildirilir.
MADDE 13- Öğrenciler, laboratuvar ve klinik uygulama alanlarında üniversitenin belirlediği forma
bütünlüğüne uymak zorundadır. Forma bütünlüğü: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi arması
ve isminin yazılı olduğu standart kısa/uzun kollu öğrenci formasını giyme; beyaz ayakkabı, beyaz
çorap, öğrenci amblemini kapatmayacak klasik lacivert hırka, kişisel hijyen ve görünümü (erkek
öğrenciler için saç tıraşının düzenli, yüz tıraşının günlük yapılması, abartılı takı ve makyajdan kaçınma,
uzun saçların örgü, at kuyruğu ya da topuz şeklinde toplanması, baş örtüsü kullanan öğrencilerin baş
örtülerinin ve içlerine taktıkları bonelerinin düz beyaz veya lacivert renkte olması, baş örtülerini
bağladıktan sonra geri kalan tüm bölümünün boyun ve ensede forma yakasının içinde toplanması, baş
örtü ve hırkaların tüm uygulama alanlarında cerrahi ve aseptik el yıkamaya engel teşkil etmeyecek hasta
bakım ekipman ve alanına temas etmeyecek şekilde olması) kapsar.
MADDE 14- Öğrenciler klinik uygulama yaptıkları kurumun alet, malzeme ve tesislerini iyi
kullanmak zorundadırlar. Kurum yöneticileri, aksine davrananlar hakkında yasal yollara başvurma
hakkına sahiptirler.
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Klinik Uygulamanın Değerlendirilmesi
MADDE 15- Öğrenci klinik uygulama süresince, sorumlu öğretim üye / elemanının önerisi
doğrultusunda, yürüttüğü çalışmaları, tuttuğu kayıtları, formları ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrenci Uygulama İzlem ve Değerlendirme
karnesini her klinik uygulama dönemi sonrasında öğretim üye / elemanına teslim eder. Klinik uygulama
ile ilgili dokümanlarını teslim etmeyen öğrencilerin uygulamasına ilişkin değerlendirmede ilgili bölüm
başarısız olarak kabul edilir.
MADDE 16- Klinik uygulamalar sırasında öğretim üye / elemanı tarafından tutulan kayıtlar, vaka /
seminer sunumları, öğrencilerin klinik uygulama ile ilgili tuttukları dokümanlar değerlendirilir ve
öğrenci karnesinde yer alan parametreler doğrultusunda klinik uygulama başarı notu verilir.
Yabancı Ülkelerde Klinik Uygulama
MADDE 17- Yabancı ülkelerde klinik uygulama yapılması durumunda yapılacak uygulamaya yönelik
dokümanlar teslim edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Öğrenci Hemşirenin Görevleri
MADDE 18- Öğrenci hemşire, uygulama yaptığı alanda aşağıda belirtilen görev ve sorumluluklarını
klinik öğretim görevlisi/sorumlu rehber hemşire/ klinik hemşire ve ilgili öğretim üye/elemanına bağlı
olarak ve onların gözetiminde sürdürür.
MADDE 19- Sağlıklı/hasta bireyin bulunduğu ünitede hemşirelik sürecine uygun olarak bireyin
bakımını planlar, yürütür ve değerlendirir. Aldığı her ders kapsamında uygulama hedeflerini
gerçekleştirir, bir vakanın analizini yapar, bakım planı hazırlar, ders ile ilgili gerekli materyalleri hazırlar.
MADDE 20-Klinik Rehber Hemşire ya da klinik uygulama alanında birlikte çalıştığı hemşire ile birlikte
yaptığı uygulamaları Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi SBF HB Öğrenci Uygulama İzlem ve
Değerlendirme karnesine imzalatır ve yaptıkları/öğrendikleri hakkında kayıt tutar. Dönem sonunda karne
ve derslere özgü kayıt formlarını sorumlu öğretim üye/elemanına teslim eder.
MADDE 21- Uygulama alanında yaptığı çalışmalarına ilişkin kayıt tutar. Üniversite web sitesinden
temin ettiği formlarla birlikte, ders kapsamında istenen tüm formları doldurur.
MADDE 22- Öğrenci hemşire sağlık bakım ekibinin üyeleri, hasta ve yakınları ile profesyonel iletişimini
sürdürmekle yükümlüdür.
MADDE 23- Öğrenci hemşire, sorumlu öğretim üye/elemanı bilgisi olmadan uygulama yerinden
ayrılamaz, yerini değiştiremez ve uygulamayı terk edemez. Ancak gerekli durumlarda sorumlu öğretim
üye/elemanının görüş ve iznini alarak uygulama yerini değiştirebilir.
MADDE 24-Öğrenciler uygulamanın yürütülmesine ilişkin karşılaştıkları sorunları sorumlu öğretim
üye/elemanına, klinik öğretim görevlisi/sorumlu rehber hemşire/klinik hemşireye iletirler.
MADDE 25-Öğrenciler uygulama alanına devam etmeyecekleri günleri öncesinde sorumlu öğretim
üye/elemanına bildirir.

3

Senato 30.10.2018 – 2018/21

İntörn Hemşirenin Görevleri
Öğrenci hemşirenin görevlerine ek olarak aşağıdaki görevleri yürütür.
MADDE 26- İntörn hemşire, uygulama yaptığı klinikte aşağıda belirtilen görev ve sorumluluklarını
sorumlu klinik öğretim görevlisi, klinik rehber hemşiresi, klinik hemşiresi ve ilgili öğretim
elemanı/üyesine bağlı olarak ve onların gözetiminde sürdürür.
MADDE 27- Hastaneye kabulünden taburculuk süresine kadar hemşirelik sürecine uygun olarak bireyin
bakımını kanıta dayalı olarak planlar, yürütür ve değerlendirir. Aldığı her ders kapsamında bir vakayı
takip ederek, analizini yapar, bakım planı hazırlar ve vaka sunumu yapar, ders ile ilgili gerekli
materyalleri hazırlar.
MADDE 28-İntörn hemşire program dışında stajyer hemşire olarak çalışıyorsa, nöbet sonrası klinik
uygulamaya devam edemez. Nöbet sonrası klinik uygulamaya devam ettiği tespit edilen öğrenci
devamsız sayılır. Bu kural intörn koordinatörlüğü tarafından Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik
Hizmetleri Direktörlüğü’ ne ve aynı zamanda intörn hemşire tarafından ilgili alandaki sorumlu
hemşiresine iletilir.
MADDE 29- İntörn öğrenci özel kıyafet gerekliliği olan alanlarda kurumun forma bütünlüğüne uyar
ancak alan dışına çıktığında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi amblemli beyaz önlüğünü ve
ayakkabılarını giyer. Eğer hastasının takibi özellikli alan dışında sürdürülecek ise Acıbadem Mehmet Ali
Aydınlar Üniversitesi amblemli formasını giyer.
MADDE 30- Öğrenciler alanda olmayacakları dönemleri sorumlu öğretim üye/elemanın yanı sıra klinik
öğretim görevlisine ve rotasyon alanındaki sorumlu hemşiresine bilgi verir.
Klinik Uygulamadan Sorumlu Öğretim Üye/Elemanının Görevleri
Koordinasyon
MADDE 31- Öğrenci ve klinik öğretim görevlisi/klinik rehber hemşire/ klinik hemşirenin
koordinasyonunu sağlar.
MADDE 32- Uygulama yapılacak kurumlarla resmi yazışma sürecini takip eder.
MADDE 33- Uygulama öncesi alanları ziyaret eder, öğrenci sayılarını ilgili birimle birlikte belirler,
dersin klinik uygulama hedefleri doğrultusunda rotasyonu hazırlar ve ilan eder.
MADDE 34- Öğrencilerin uygulama sırasında karşılaştıkları sorunların çözümünde rehberlik eder,
gerektiğinde HB Kuruluna iletir.
MADDE 35- Sorumlu olduğu ders kapsamında, gerektiğinde sınıf koordinatörü ile işbirliği yaparak
laboratuvar ve klinik için gerekli fiziksel alanın hazırlığını yapar.
Eğitim ve Uygulama Süreci
MADDE 36- Uygulama hedeflerini hazırlar, öğrenciler ve ilgili kişilerle paylaşır, uygulama boyunca
gerçekleştirilmesine rehberlik eder.
MADDE 37- Öğrencilerin uygulama alanında kullanacakları ve uygulama bitiminde teslim edecekleri
formları hazırlar, günceller, ilan eder.
MADDE 38- Uygulama hedefleri doğrultusunda öğrencilerin kazanması gereken beceriler için alanda
danışmanlık, rehberlik yapar ve öğrencileri denetler.
MADDE 39- Öğrencilerin devam durumlarını izler.
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MADDE 40- Öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde planlı olarak alanda bulunmayacakları
dönemleri alanlara bilgi verir.
MADDE 41- Bölüm Kurulu kararı ile belirlenen Klinik Öğretim Görevlisinin programa uyumunu sağlar,
uygulama hedefleri doğrultusunda çalışmasını takip eder.
MADDE 42- Dönem sonunda dersin uygulama sürecinin değerlendirilmesini sağlar.
MADDE 43- İntörn programında dersin sorumlu öğretim üye/elemanına ek olarak klinik uygulamanın
koordinasyonundan İntörn koordinatörü sorumludur. Koordinatörler, Hemşirelik Bölüm Kurulu Kararı
ile yıllık olarak belirlenir.
Klinik Öğretim Görevlisi Görevleri
MADDE 44- Dersin sorumlu öğretim elemanı ile işbirliği yapar.
MADDE 45- Öğrencinin uygulama alanına uyumunu sağlamada dersin sorumlu öğretim elemanı ve
klinik rehber hemşire ile işbirliği yapar.
MADDE 46- Klinik öğretim görevlisi; klinik rehber hemşire, gerektiğinde ilgili konuya yönelik
departmanlar ve öğrencilerin yer aldığı aylık toplantılar planlar, yürütür, tutanak ve eklerini hazırlayarak
dersin sorumlu öğretim elemanına/intörn koordinatörlüğüne iletir.
MADDE 47- İntörn programında görevlendirilen klinik öğretim görevlisi, sorumlu öğretim elemanının
belirlediği oranda dersin teorik ve uygulamalı bölümlerine katılır.
Klinik Rehber Hemşire
MADDE 48- Öğrencinin uygulama alanına uyumunu ve günlük çalışma planını sağlamada dersin
sorumlu öğretim elemanı ve klinik öğretim görevlisi ile işbirliği yapar.
MADDE 49- Öğrenciye uygulama hedefleri doğrultusunda öğrenme fırsatları sağlar ve rehberlik eder.
MADDE 50- Ders kapsamında öğrencinin sorumlu olduğu uygulama formlarını değerlendirip öğrenciye
geribildirim verir.
MADDE 51- Öğrencinin uygulama performansının değerlendirilmesi sürecine katılır.
MADDE 52- Öğrencinin uygulama izlem ve değerlendirme karnesi doğrultusunda gelişimini izler, eksik
uygulamaların tamamlanması için öğrenciyi teşvik eder.
Değerlendirme
MADDE 53- Her dersin uygulama not değerlendirme kriterleri ve dağılımı Acıbadem Mehmet Ali
Aydınlar Üniversitesi SBF HB Öğrenci Uygulama İzlem ve Değerlendirme karnesinde belirtildiği gibi
yapılır. Bu değerlendirme öğrenci not aktivite şablonunda ve ders planında belirtilen oranda son nota
yansıtılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 54- Bu yönerge, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55- Bu yönerge, Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi HB Başkanlığı
tarafından yürütülür.

6

