
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

ZORUNLU DERS UYGULAMALARINA YÖNELİK TALİMATNAME 

Amaç  

Bu talimatnamenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü lisans öğrencileri tarafından yapılan ders uygulamalarının planlanması, 

yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel kural, ilke ve yöntemleri düzenlemektir. 

 

MADDE 1. Bu talimatname, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü’nde Lisans düzeyinde yapılan ders uygulamalarına ilişkin temel kural, 

ilke ve yöntemleri kapsar.  

MADDE 2. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

öğrencileri ders uygulamalarını bu talimatname hükümlerine göre yapar.  

MADDE 3. Öğrenci, Hemşirelik Bölümü’nde derslerin gereği olarak yapılan uygulamaları, 

eğitim- öğretim programları kapsamında gerçekleştirir.  

MADDE 4. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için derslerin teoriklerini ve uygulamalarını 

başarı ile tamamlamaları zorunludur. 

 

Hükümler 

MADDE 5. Derslerin uygulamaları ile ilgili hükümler şunlardır: 

a. Öğrenciler ders uygulamalarını, Uluslararası ve Ulusal Bildirgeler ve mevzuatta 

öngörülen mesleki etik ve yasal yükümlülükler doğrultusunda gerçekleştirir.  

b. Öğrenciler ders uygulamalarında, sürdürülen ders için hazırlanan eğitim programına 

uymak, gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadırlar.  

c. Öğrenciler, belirlenen yer ve saatlerde ilgili dersin uygulamasını yapmak zorundadırlar. 

Dersin uygulamasından sorumlu öğretim elemanının onayı olmadan öğrenci, ders uygulama 

alanı dışında çalışamaz, yer değişikliği yapamaz.  

d. Öğrenciler, dersin uygulama yerlerinde geçerli olan mevzuata, çalışma ve disiplin 

kurallarına uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayanlar hakkında “Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.  

e. Öğrencilerin ders uygulamaları esnasında karşılaştıkları sorunları, öncelikle ilgili dersin 

uygulamadan sorumlu öğretim elemanı/elemanlarına veya birim amirine, çözülemediği ya da 

gerekli görüldüğü takdirde ise Hemşirelik Bölüm Başkanlığı’na iletilir. Öğrenci bu sorunları 

hastane veya kurumda çalışan diğer meslek grupları ile çözümleme çabasına girmez.  

 

f. Öğrenci, ders uygulama alanında öğrenci kimlik belgesini görünebilecek şekilde takmak 

zorundadır.  

 

Ders Uygulaması Yapılacak Yerler  

MADDE 6. Ders uygulamaları, dersin sorumlu öğretim elemanının uygun gördüğü hastane, 

aile sağlığı /toplum sağlığı merkezleri, okul, işyeri ve yaşlı bakım merkezleri vb. diğer 

kuruluşlarda yapılır. 



 

Ders Uygulamalarına Devam, Mazeret ve İzin  

MADDE 7. Öğrenciler, “Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliği” ne göre eğitime devam, mazeret ve izinlere ilişkin hükümleri yerine getirir. 

 

Genel Görünüş ve Giyiniş  

MADDE 8. Öğrenciler ders uygulamalarında “Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ders Uygulamalarına Yönelik Talimatname”de 

belirlenen üniformayı giymek zorundadırlar.  

MADDE 9. Öğrenci, ders uygulama alanının özelliğine göre üniforma/beyaz önlük giyer.  

Üniforma: Bölümün ders uygulamasına yönelik üniforma düzeni aşağıda verilmiştir.  

Üniforma üstü: Beyaz, hâkim yaka şeklinde, önden çıtçıtlı, kısa kollu (dirsek hizasını 

geçmeyecek), üzerinde üç cep olacaktır. Altta iki yanlarda, sol üstte bir göğüs cebi olacaktır. 

Sol üst cebin üzerine üniversitenin amblemi dikilecektir.  

Üniforma altı: Lacivert pantolon, bel yarım lastikli, düz paça ve cepsiz olacaktır. Pantolonun 

arka ve ön kısımlarında ütü izi dikiş ile belli olacaktır. 

Ayakkabı: Siyah, lacivert, gri ya da beyaz renkte spor, topuksuz ve ortopedik özelliğe sahip 

olmalıdır. Terlik, bot, karışık renkli ayakkabı giyilmeyecektir.  

Hırka: Gerekli duyulan hallerde öğrenciler formasının üzerine sade, desensiz, kapüşonsuz, 

sıfır yaka, penye/örgü lacivert, siyah ya da beyaz renkte hırka giyebileceklerdir. 

Beyaz Önlük: Öğrenci dersin gereğine göre bazı eğitim alanlarında (psikiyatri kliniği, 

laboratuvar, okul, işyeri, ev vb.) beyaz önlük giymelidir.  

Baş Örtüsü: Öğrenciler sade lacivert, sade beyaz ya da sade siyah renkte baş örtüsü ve aynı 

renkte bone kullanabileceklerdir.  

Öğrencinin giydiği kıyafet ve önlük, üniversite öğrencisine yakışacak temizlikte ve özende 

olmalıdır.  

MADDE 10. Öğrenciler ders uygulamaları süresince; top küpe, alyans ve saat dışında 

herhangi bir takı takamaz. Saçlar dağınık olmayacak şekilde ense hizasında topuz yapılacak 

olup, erkek öğrenciler temiz bıyık ve top sakal dışında sakal bırakamayacaklardır.  

MADDE 11. Öğrenci hem kendisi hem de hasta için enfeksiyon riski oluşturmayacak 

hijyenik kurallara uymakla yükümlüdür.  

MADDE 12. Öğrenci eğitim gereği kendisine teslim edilen araç-gereci özenle kullanarak 

zamanında ve eksiksiz teslim etmekle yükümlüdür.  

 

Ders Uygulamalarının Değerlendirilmesi  

MADDE 13. Öğrencilerin ders uygulama notu; sorumlu öğretim elemanı/elemanları 

tarafından verilir. Değerlendirmede, ilgili ders uygulamasına özgü değerlendirme formu 

kullanılır. Her derse ilişkin değerlendirme formu, eğitime başlamadan önce öğretim elemanı 

tarafından öğrencilere dağıtılır. Değerlendirmede, performans değerlendirmesi, vaka 

tartışması, bakım planı, eğitimi raporu, ödevler vb. esas alınır.  

 

Son Hükümler  

MADDE 14. Eğitime ilişkin bu talimatnamede yer almayan durumlarda, Çankırı Karatekin 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  



MADDE 15. Bu talimatname Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü, Bölüm Kurul kararı ile yürürlüğe girer. 

 


