
T.C.
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri 
amacıyla yapacakları klinik uygulama derslerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin yapacakları klinik uygulama derslerinin yürütülmesine 
ilişkin konuları kapsamaktadır. 

Dayanak 
MADDE 3-  (1) Bu yönerge,  Ankara Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen; 
Üniversite: Ankara Medipol Üniversitesini, 
Fakülte: Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini, 
Dekan: Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanını, 
Bölüm Başkanı: Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm 
Başkanını, 
Fakülte Yönetim Kurulu: Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Yönetim Kurulunu, 
Öğrenci: Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde 
klinik uygulama derslerini alan öğrencileri, 
Uygulama Koordinatörü: Klinik uygulama dersinin planlanmasından, yürütülmesinden ve 
koordinasyonundan sorumlu öğretim elemanını, 
Uygulama Yürütücüsü: Uygulama sırasında öğrencilerin eğitimiyle doğrudan ilgilenmek 
üzere görevlendirilen öğretim elemanı veya elemanları ile uygulama yapılan kurum 
tarafından görevlendirilen rehber hemşireleri, 
Uygulama Alanı: Uygulamanın yapılacağı resmi veya özel kurum ve kuruluşları, 
ifade eder. 



İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Bilgiler 

Klinik Uygulama Dersleri 
MADDE 5- (1) Hemşirelik Esasları II Uygulama, İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama, 
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 
Uygulama, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama, Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği Uygulama, Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama, Hemşirelikte 
Yönetim Uygulama ve Hemşirelikte Öğretim Uygulama, Hemşirelikte İntörnlük I ve 
Hemşirelikte İntörnlük II derslerini kapsamaktadır. 

Ön Koşullu Klinik Uygulama Dersleri 
MADDE 6- (1) Hemşirelikte İntörnlük I ve II derslerinin ön koşulu olarak öğrencilerin, 
Hemşirelik Esasları I, Hemşirelik Esasları II, Hemşirelik Esasları II Uygulama, İç 
Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama, Cerrahi Hastalıkları 
Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama, Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama, Halk 
Sağlığı Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama derslerini almak zorundadır. 
Öğrencinin ön koşullu bir dersi alabilmesi için ön koşul olarak belirtilen derse devam 
zorunluluğunu sağlamış olması gerekmektedir. 

Klinik Uygulama Alanları 
MADDE 7- (1) Klinik uygulamalar, Bölüm Başkanının önerisi ve Dekanlığın onayıyla 
Medipol Sağlık Grubu Hastaneleri, üniversite hastaneleri, kamu hastanel  eri, aile sağlığı 
merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, evde bakım merkezleri, huzurevleri, çocuk yuvaları, 
rehabilitasyon merkezleri, okullarda vb. kurum ve kuruluşlarda yapılır. 

Klinik Uygulama Süresi 
MADDE 8- (1) Klinik uygulamalar akademik takvimde belirtilen güz ve bahar yarıyılı ders 
başlangıcına göre başlamakta, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar devam etmektedir. 
Haftalık uygulama süresi dersin uygulama kredisine göre haftalık saat olarak 
planlanmaktadır. 

Klinik Uygulama Saatleri 
MADDE 9- (1) Klinik uygulama saatleri 08.00-12.00       ya da 08:00- 16:00 arasındadır. 
Öğrencilerin sabah 08.00’de klinik uygulama alanlarında formalarını giymiş vaziyette hazır 
bulunmaları ve belirlenen süre tamamlanmadan önce uygulama alanlarından ayrılmamaları 
gerekmektedir. 

Kılık-Kıyafet 
MADDE 10- (1) Öğrenciler klinik uygulamalarda mesleğin gerektirdiği kılık kıyafet 
kurallarına uymak ile yükümlüdür. 



Devam Zorunluluğu 
MADDE 11- 
(1) Devam zorunluluğu konusunda Ankara Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.
Klinik uygulama devamsızlığında telafi yapmak zorunludur.
(2) Uygulamalarda devamsızlığı bulunan ve mazeretleri kabul edilen öğrencilerin telafi
programları, bölüm kurulu kararı ile uygulama koordinatörü tarafından düzenlenir.
(3) Uygulama dersinin bütünleme sınavından kalan öğrenciler için dersin tekrarında klinik
uygulamaya devam edip etmeyeceği bölüm kurulu kararı ile belirlenir.

Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 
MADDE 12- 
(1) Klinik uygulama notu, dersin özelliğine göre geliştirilen değerlendirme kriterleri
doğrultusunda uygulama koordinatörü ve uygulama yürütücüsü tarafından verilir.
(2) Her klinik uygulama dersi için ara sınav ve genel sınav notu olmak üzere iki klinik
uygulama notu verilir. Ara sınav notunun %40’ının, genel sınav notunun %60’ının toplamı
klinik uygulama başarı notunu oluşturur.
(3) Öğrenciler klinik uygulama dersinden devam zorunluluğunu yerine getirse bile başarı
notu 60’ın altında ise dersten başarısız sayılırlar ve dersin bütünleme sınavına girerler.
Klinik uygulama dersinin bütünleme sınavında, ilgili dersin uygulama koordinatörünün
kararı ile öğrenciden bakım planı, vaka sunumu, rapor hazırlama, uygulama sınavı ya da
belirli süre klinikte çalışma istenerek yeniden değerlendirme yapılır ve bütünleme notu
verilir.
(4) Öğrenci, sınav sonuçlarının usulüne uygun olarak ilanından sonraki beş iş günü içinde
maddi hatalara itirazda bulunabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Görev ve Sorumluluklar 

Uygulama Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları 
MADDE 13- Uygulama koordinatörünün görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir; 

(a) Öğrencilerin uyumunu kolaylaştıracak şekilde uygulama alanlarını belirlemek ve
rotasyon, oryantasyon programlarını düzenlemek. 

(b) Öğrenci ve uygulama yürütücüsü ile sürekli iletişim içerisinde olmak.
(c) Öğrenciye rehberlik konusunda uygulama yürütücüsüne danışmanlık yapmak.
(d) Uygulama yürütücüsü ve öğrencinin uygulama sonu değerlendirmelerini incelemek.
(e) Vizit ve vaka sunumlarını yönlendirmek ve değerlendirmek.
(f) Uygulama formlarını değerlendirip öğrenciye geribildirim vermek.
(g) Dönem sonu değerlendirme toplantılarında uygulama ile ilgili geribildirim vermek.
(h) Uygulamanın sonunda öğrenci değerlendirme formunu ve diğer uygulama

çalışmalarıyla ilgili formları inceleyerek gerek gördüğü sözlü, yazılı sınav, ödev, proje ödevi 
ve benzeri değerlendirmeler sonucunda klinik uygulama notu vermek. 



Uygulama Yürütücüsünün Görev ve Sorumlulukları 
MADDE 14- (1) Uygulama yürütücüsünün görev ve sorumlulukları aşağıdaki 
gibidir; 

(a) Öğrencinin uygulama alanına uyumunu sağlamak.
(b) Öğrencinin ulaşılabilir hedefler geliştirmesine yardımcı olmak.
(c) Öğrenciye öğrenme fırsatları sağlamak.
(d) Klinik uygulamalarda rol modeli olmak.
(e) Uygulama alanındaki çalışma formlarını değerlendirip öğrenciye geribildirim vermek.
(f) Öğrenciye sürekli rehberlik yapmak.
(g) Öğrencinin yapacağı uygulamaları gözetimi altında uygulatmak.
(h) Öğrencinin vizitlere, vaka sunumlarına, uygulama alanındaki eğitimlere katılmasını

sağlamak. 
(ı) Öğrenci değerlendirme formunu doldurmak ve uygulama koordinatörüne iletmek. 

Öğrencinin Sorumlulukları 
MADDE 15- (1) Öğrencinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir; 

(a) Uygulama yapılan kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına, düzen ve disiplinine
uymak. 

(b) Uygulama alanında kendilerinden istenen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
(c) Uygulama alanında iyi ve olumlu ilişkiler içinde olmak.
(d) Uygulama alanında her türlü araç ve gereci dikkatli kullanmaya özen göstermek.
(e) Uygulama yürütücüsünün gözetiminde tedaviye katılmak ve uygulamak.
(f) Uygulama alanını uygulama koordinatörünün izni olmadan değiştirmemek.
(g) Uygulama alanından uygulama yürütücüsünün izni olmadan ayrılmamak.
(h) Uygulama yürütücüsünün belirlediği zamanda bakım verdiği hastalar için vizit

vermek. 
(ı) Uygulama yürütücüsünün belirlediği zamanda vaka sunumuna katılmak. 
(i) Yaptıkları tüm çalışmalarla ilgili formları doldurmak ve uygulama yürütücüsüne

imzalatmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

MADDE 16- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. 

MADDE 17- (1) Bu Yönerge 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren uygulanır. 

MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümler          i Ankara Medipol Üniversitesi D     ekanı tarafından 
yürütülür. 

*Üniversite Senatosu’nun 27/11/2019 tarih ve 2019/08-03 sayılı kararıyla kabul edildi.
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