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Amaç ve Kapsam 
Madde 1- Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav 

Çerçeve Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi öğrencilerinin Hemşirelik meslek derslerinin klinik ve klinik dışı saha 
uygulamalarında uymaları gereken ilkeleri belirlemektir. 
 

Uygulama Zorunluluğu 
Madde 2- Her öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama 

yeteneklerini geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak amacıyla Fakülte Dekanlığı 
tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında bu Yönerge hükümleri uyarınca 
uygulama yapmak zorundadır. 
 

Uygulama Dönemleri ve Süreleri 
Madde 3- Bir dersin yarıyıliçi uygulamalarından başarısız olan öğrenci bir 

sonraki öğretim yılının o dersin açıldığı yarıyılında o dersi teorik kısımları ile birlikte 
tümü ile tekrarlamak zorundadır.  
 

Uygulamalara Devam Zorunluluğu 
Madde 4- Öğrenci, uygulama süreleri içinde uygulamalara devam etmek 

zorundadır. Uygulama süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, 
başarısız sayılır ve o uygulamayı Madde 3’e göre tekrar eder. Devamsızlığı %20’yi 
geçmeyen öğrenci devam etmediği uygulama sürelerini hazırlanan telafi programı 
uyarınca tamamlamak zorundadır. 
 

Uygulamaların Yapılacağı Yerler 
Madde 5- Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde öğrenim gören 

öğrencilerin uygulamaları Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi’nde veya Fakülte Dekanlığınca uygun görülen yurt içi ve yurt dışı sağlık 
kurumlarında yapılır.  

Üniversiteye bağlı Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde ve yurt içi/yurt 
dışındaki sağlık kurumlarında yapılacak uygulamalar Fakülte Yönetim Kurulu 
tarafından görevlendirilen Uygulama Koordinatörü tarafından planlanır ve Fakülte 
Dekanlığı’nca onaylanarak yürütülür.  
  

Uygulama Yapan Öğrencinin Sorumluluğu 
Madde 6- Öğrenci Fakülte tarafından hazırlanan uygulama programına uymak 

ve uygulama gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır. 
 Uygulama yapan her öğrenci uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik 
kurallarına uymak ve kullandığı mekan, araç ve gereçleri özenle kullanmakla 
yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk 
öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır. 



Uygulamanın Değerlendirilmesi 
Madde 7- Fakülte öğretim planlarında yer alan uygulamaların 

değerlendirilmesi “Hemşirelik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları”nda 
belirtilen şekilde yapılır. 
 Uygulama notları uygulamanın bittiği tarihi izleyen 7(yedi) gün içinde Fakülte 
Dekanlığı’na teslim edilir. 
 

Zorunlu Kıyafet 
Madde 8- Hemşirelik Fakültesi öğrencileri laboratuvar, klinik ve saha 

uygulamalarında devlet memurları için öngörülen kılık-kıyafet hükümlerine ve ek 
olarak aşağıda belirlenen kıyafet kurallarına uymak zorundadır. 

a) Laboratuarlar için beyaz laboratuar gömleği, 
b) Klinik uygulamaları sırasında Fakülte Yönetim Kurulu’nun belirlediği 

modellere uygun olarak beyaz pantolon, üstüne tunik/gömlek, beyaz 
ayakkabı, beyaz veya ten rengi çorap giyilir. 

 
Genel Hükümler 
Madde 9- Bu Yönergede yer almayan hususlar Anabilim Dalı Başkanları’nın 

önerileri üzerine Fakültenin ilgili kurulları tarafından karara bağlanır. 
 

Yürürlük 
Madde 10- Bu Yönerge 2009-2010 öğretim yılı başından itibaren uygulanmak 

üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe 
girer. 
 

Yürütme 
Madde 11- Bu Yönergeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı 

yürütür. 
 
 
 
 
 
 


