
EK: 2 

 

T.C. 

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 

FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU 

KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ 

 

 

1.  AMAÇ  

 

Bu Yönergenin amacı; İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi 

Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim (müfredat) programında öngörülen 

dönemlerde yapacakları klinik uygulamalardaki sorumlulukları, ilgili temel kural, ilke ve 

yöntemleri belirlemektir. 

 

2. KAPSAM 

 

2.1. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu 

öğrencileri klinik uygulamalarını bu yönerge hükümlerine göre yaparlar. 

2.2. Öğrenci müfredat programındaki  temel uygulamalı derslerin gereği olarak yapılan  

klinik uygulamaları, eğitim öğretim programları kapsamında ve  Yüksekokul Yönetim 

Kurulu kararları doğrultusunda bir planla  gerçekleştirir. 

 

3. DAYANAK  

 

Bu Yönerge; “İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin 15. maddesi esas alınarak hazırlanmıştır.  

4. TANIMLAR 

4.1. Bu yönergede geçen bazı kavramlar aşağıda tanımlanmıştır.  

4.1.1. Klinik Uygulamalı Dersler:  Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, 

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 

Hemşirelikte Yönetim, Hemşirelikte Eğitim derslerinin klinik uygulamaları ve ilgili 

uygulamalı seçmeli dersleri kapsamaktadır. 

4.1.2. Uygulama Alanı: İstanbul Bilim Üniversitesi Hastaneleri ve Grup Florence  

Nightingale  Hastanelerinde yapılır. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği Derslerinin uygulamaları için Aile 

Sağlığı Merkezleri ve Yaşlı Bakımevlerine de  rotasyon yapılabilir. 



4.1.3. Klinik Uygulama: Klinik Uygulaması olan derslerin kuramsal konularının 

anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya hemşirelikte beceri kazandırmaya, klinik bakım  ortamına 

uyum sağlamaya  yönelik olarak planlanır. 

4.1.4. Klinik Uygulama Süresi: Klinik uygulamalar akademik takvimde belirtilen güz ve 

bahar yarıyılı ders başlangıcına göre başlar, akademik takvimde belirtilen ders bitimine kadar 

devam eder. Haftalık uygulama süresi dersin uygulama kredisine göre haftalık saat olarak 

planlanır. 

4.1.5.  Klinik Uygulama Saatleri: Klinik uygulama saatleri 8:30- 12:30 veya 8:30-16:30 

arasındadır. Öğrenciler sabah 8:30’da klinik alanlarda formalarını giymiş vaziyette hazır 

bulunmakla sorumludur. 12:30 veya 16:30’dan önce uygulama alanlarından ayrılmamaları 

gerekmektedir.    

Öğlen yemeği saati 12:30-13:30 arası olup, öğrenciler kimlik kartı ile öğrenci yemek ücreti 

olarak belirlenmiş miktarı ödeyerek hastanede sunulan yemek hizmetinden faydalanabilirler. 

Kliniğe geçerli bir mazereti olmaksızın 30 dakikadan fazla geç gelen öğrenci o gün kliniğe 

alınmaz ve o gün için klinik uygulama yapmamış kabul edilir. 

4.1.6. Ders Sorumlusu: Dersin sorumlu öğretim elemanıdır. Ders sorumlusu kuramsal, klinik 

eğitim ve öğretimin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden  sorumludur.  

4.1.7. Ders Yürütme Komisyonu: Dersin sorumlu öğretim elemanı, klinik eğitime katılan 

rehber öğretim elemanlarından ve klinik rehber hemşirelerden oluşur. 

4.1.8. Yüksekokul Yönetim Kurulu: İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale 

Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulu’dur. 

5. TEMEL PRENSİPLER 

5.1 Klinik Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Öğrenciler;  

5.1.1. Ders kapsamında yer alan klinik uygulamalara ilgili öğretim elemanlarının 

rehberliğinde aktif olarak katılır ve sorumluluk alır. 

5.1.2.  Klinik uygulama alanlarında öğrenci kimlik kartını taşımakla sorumludur. 

5.1.3. Klinik Uygulama kapsamında istenilen ödevleri eksiksiz hazırlamak ve zamanında 

teslim etmekle sorumludur. Verilen ödevlerin zamanında getirilmemesi durumunda  ödevin 

kabul edilip edilmeyeceği ilgili öğretim elemanının kararına bağlıdır. 



5.1.4. Klinik uygulamalarda kullanacakları stetoskop, kalem, not defteri, kol saati ve derse 

özgü hasta tanılama formlarını  ve araç gereçleri daima yanında bulundurur. 

5.1.5. Öğretim elemanından  izin almaksızın uygulama alanından ayrılamaz, uygulama yerini 

değiştiremez ve uygulamayı terk edemez. 

5.1.6. Uygulama alanlarındaki herhangi bir eylem (iş bırakma gibi) ve faaliyete katılamaz, 

bunları destekleyemez veya propagandasını yapamaz; herhangi bir siyasi ya da ideolojik 

faaliyette bulunamaz. 

5.1.7. Klinik uygulama alanlarında eğitimcileri, hastane yöneticileri, tüm sağlık ekibi üyeleri, 

hasta ve hasta yakınları, arkadaşları ile saygılı, ekip işbirliğine dayalı bir iletişim kurar ve 

sürdürür. 

5.1.8. Klinik uygulama alanlarında uygun davranış sergilemeyen, uyumsuzluk gösteren 

öğrenciye öğretim elemanı tarafından uyarıda bulunulur; öğrenci davranışını değiştirmediği 

takdirde o gün uygulama alanından ayrılması istenir ve klinik ortama uyumla ilgili gerekli 

çabayı göstermesi beklenir. 

5.1.9. Klinik uygulama alanlarında klinik hemşiresinin izni ve denetimi olmaksızın herhangi 

bir invaziv işlem/planlı hemşirelik girişimi yapamaz. 

İnvaziv işlem hastanın deri bütünlüğünü bozan (damar yolu açma, intramusküler enjeksiyon 

yapma gibi) ya da vücut boşluklarına girilerek yapılan (nazogastrik tüp, üriner kateter takma 

gibi) uygulamalar, planlı hemşirelik girişimleri ise ilaç uygulamaları, tedavi yöntemleri ve 

direkt  hasta bakımı ile ilgili tüm  girişimlerdir. 

5.1.10. Klinik uygulama alanlarında cep telefonunu kapalı tutar ya da sessiz konuma getirir. 

5.1.11. Klinik uygulama alanlarında izinsiz fotoğraf çekemez, ses ve görüntü kaydı alamaz, 

yayınlayamaz ve paylaşamaz. 

5.2. Devam Zorunluluğu 

5.2.1. Öğrenciler İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Ögretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin 20. maddesinde belirtildiği gibi, uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek 

zorundadır. 

5.2.2. Devamsızlığı belirlenen süreyi aşmış olan öğrenci o derste devamsızlıktan kalır ve 

dersin final sınavına giremez.   

 5.3. Kılık-Kıyafet 

Öğrencilerin klinik uygulama alanında İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale  

Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun belirlediği forma ve ayakkabıları giymek zorundadır.  



Formalar derli toplu, ütülü ve temiz olmak zorundadır. Ayakkabılar belirlenen renk dışında 

olmamalı ve temiz olmalıdır. 

Formaların üzerine belirlenen renkler dışında hırka giyilmemelidir. 

Saçlar toplu, tırnaklar kısa kesilmiş olmalıdır. Bayanlar renkli oje kullanmamalıdır. 

5.4. Klinik Uygulamanın Değerlendirmesi 

Klinik uygulamalı derslerde uygulama notunun dönemiçi başarı notuna etkisi %50’dir. Klinik 

uygulamanın değerlendirme kriterleri dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir ve 

ders izlem formuna kaydedilir.  

6. Yürürlük: Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

7. Bu yönergeyi gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu İstanbul Bilim Üniversitesi 

Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü’ne aittir. 

 

 

 

 


