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T.C. 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ    

SAĞLIK BİLİMLERİ 

YÜKSEKOKULU 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

ÖĞRENCİ KLİNİK / SAHA / DERS UYGULAMA KILAVUZU 

 
Amaç 

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü lisans programında 

öğrenim gören öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla, klinik ve saha 

uygulamalarının (Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Pskiyatri Hemşireliği, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Klinik Uygulama  

Programları) tanımlanmasıdır. 

Kapsam 

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin 

yapacakları derslerin, klinik ve saha uygulaması ile ilgili dikkat etmeleri gereken hükümleri 

kapsar. 

Dayanak 

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi ve 

Nişantaşı Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim, Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

Bu kılavuzda geçen tanımlar ve kısaltmalar aşağıda yer almaktadır. 

Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini 

Senato: Nişantaşı Üniversitesi Senatosunu 

Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Yüksekokulunu 

Müdür: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürünü 

Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun Yüksekokul Yönetim Kurulunu 

Bölüm: Hemşirelik Bölümünü 

Bölüm Başkanı: Hemşirelik Bölümü Başkanını 

Bölüm Kurulu: Hemşirelik Bölümü öğretim üyelerinden oluşan kurulu 

Sorumlu Öğretim Elemanı: Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokul Hemşirelik 

Bölümü Lisans programında yer alan derslerin yürütülmesinden sorumlu öğretim elemanlarını 

Rehber Hemşire: Alanında deneyimli, en az lisans mezunu, uygulamalı eğitim için destek 

sağlayan, temel işlevi uygulamalı eğitim/öğrenmeyi desteklemek ve cesaretlendirmek olan 

rehberlik ve danışmanlık rolü üstlenmiş deneyimli uygulayıcı hemşireleri 

Öğrenci: Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokul Hemşirelik Bölümü lisans öğrencisini 

ifade eder. 
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Klinik / Saha Uygulama Kapsamı 

Öğrencilerin zorunlu klinik/saha uygulamaları, Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Yüksekokul Hemşirelik Bölümü Müfredat Programı doğrultusunda yürütülmektedir.  

Klinik / Saha Uygulama Dönemleri 

Akademik takvim doğrultusunda uygulanan klinik/ saha uygulamaları, 1.yıl 2.dönemden 

başlayarak her yılın Güz ve Bahar dönemlerinde uygulanmaktadır. Buna ek olarak 4.yıl 8.dönem 

Klinik uygulama dersi kapsamında da yürütülmektedir. Erasmus Öğrenci Değişim Programları ile 

öğrencilerimiz yurt dışından alınan uygulamalı dersleri, ders planındaki derslerle eşleştirebilir. 

Klinik / Saha Uygulaması 

Mesleki dersler kapsamında alınan teorik bilgileri laboratuvar imkanları ile beceri haline 

dönüştüren öğrencilerimizin, bu becerileri uygulamaya geçirerek bir pratik öğrenim sağlamak 

amacıyla yurt içi ve yurt dışı sağlık kurum ve kuruluşlarında öğretim elemanı veya rehber 

hemşire ile yapılan klinik uygulamadır.  

Klinik/ Saha Uygulama Alanları 

Bölüm kurulu tarafından uygun görülen; BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi, diğer kamu ve özel 

kuruluşlar ile yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarda yapılır. Uygulama yapılacak 

klinik/saha alanları hakkında yapılan eylemler bölüm başkanının bilgisi dâhilinde dersin öğretim 

üye/elemanlarınca planlanır.  

Klinik/Saha uygulama dersinde sorumlu öğretim elemanının planladığı klinik uygulama alanları, 

öğrencilerin istekleri de dikkate alınarak kurumun olanakları dâhilinde; “İç Hastalıkları 

Hemşireliği”, “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği”, “Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği”, 

“Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği”, “Hemşirelikte Yönetim”, “Halk Sağlığı 

Hemşireliği”, “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği” ve ‘Hemşirelik Esasları” alanlarında 

tamamlanır. 

Klinik / Saha Uygulama İçerikleri 

Öğrencilerimizin aldığı mesleki derslerin içerikleri ile uyumlu olmak şartıyla bölüm başkanının 

bilgisi dahilinde dersin ilgili öğretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir.  

Klinik / Saha Uygulamaları İle İlgili Zorunluluklar 

a) Öğrenciler, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans programı 

kapsamında mesleki derslerin müfredat programında önceden belirtilmiş dönem ve 

tarihlerde belirlenen klinik/saha uygulamalarını gerçekleştirir. Belirlenen yerler ve 

rotasyonlar öğretim elemanı/üyesi ve bölüm başkanının bilgisi olmadan değiştirilemez.  

b) Laboratuvarda beyaz önlük, klinik / saha uygulamalarında Hemşirelik Bölümü tarafından 

belirlenen üniforma giyilir ve üniforma bütünlüğünü korur. 
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c) Klinik / Saha uygulaması yapan her öğrenci, kendilerine açıklanan bilgiler doğrultusunda 

ilgili kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, malzeme, araç 

ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesi 

durumundan doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

Devam Zorunluluğu 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi gereği öğrenci, 

klinik/saha uygulamalarına %100 devamlılık göstermek zorundadır. Özel mazeret durumlarında, 

Yüksekokulumuz yönerge gereğince ve yönetim kurulu onayı ile klinik/saha uygulama telafisi 

yapar.  

Klinik / Saha Uygulama Alanında Uyulması Gereken Etik Kurallar 

Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğrencisi; 

a) Klinik/saha uygulamaları için önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde her iki kurumun 

‘’saygınlığını’’ koruyacak şekilde hareket edecektir.  

b) Sağlık ekibi üyelerine, kurum çalışanlarına, bakımından sorumlu olduğu bireylere ve 

dersin ilgili öğretim elemanı ile bölüm başkanına karşı sorumludur.  

c) Hemşirelik mesleğine ait etik kurallara uyar.  

d) Uygulama sırasında karşılaştığı zorlukları ve problemleri öncelikli olarak rehber 

hemşireye ve/veya ilgili öğretim görevlisine bildirir.  

e) Bakımından sorumlu olduğu ya da klinikteki diğer hasta ve yakınları ile ilgili tüm bilgileri 

ve uygulama alanına ait bilgileri gizli tutar. 

f) Uygulama alanında telefon veya kamera gibi dijital aletlerle ses veya görüntü kaydı 

yapmayacak ve form, hasta bilgileri vb. belgeleri kurum dışında kullanmayacaktır. Ders 

gereği kullanması gerekirse eğer kurum içinde ve izin alarak kullanacaktır.  

Klinik / Saha Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

Klinik/saha uygulama değerlendirmesinde, ilgili öğretim elemanlarının değerlendirmesi ve 

rehber hemşire değerlendirmesi dikkate alınır. Öğrenci, kurum içerisinde yaptığı klinik uygulama 

süresince profesyonel davranışları, klinik becerileri, sağlıklı/hasta birey ve hasta yakını eğitimi 

ve hemşirelik bakım planı hazırlama yetkinlikleri açısından değerlendirilecektir. Değerlendirme 

ile ilgili uygulamalar ve not üzerindeki etkisi uygulama başlamadan önce ilgili öğretim görevlisi 

tarafından ilan edilecektir.  

Genel Hükümler 

Bu kılavuzda yer almayan hususlar Bölüm Başkanlığının önerileri doğrultusunda Yönetim Kurulu 

tarafından karara bağlanır. 


