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Uygulama Eğitiminde Yaşanan Sorunlar-Öğrenci 

1. Bakım planlarının kliniğe yansıtılamaması; öğrencilerin bakım planı yapmak 

istememesi 

*Nedenler 

    Politika, Prosedür ve Yasal Düzenlemelere İlişkin Nedenler 

 Cerrahi uygulaması sırasında dahili stajı yapmak zorunda kalması. 

    Bakım Planına İlişkin Nedenler 

 Uygun hasta bulunamaması (Cerrahi hastalarının erken taburcu olması nedeniyle) 

 Bakım planının pratik bulunmaması 

 Psikomotor becerilerin bilişsel ve duyuşsal becerilerin önüne geçmesi  

 Zaman kaybı olarak değerlendirilmesi (öğrencilerin bakım planı gerekliliğini 

anlayamamaları) 

 Yabancı dilde yazılmış olan hemşirelik bakımının şekilsel olarak bakım planı 

doğrultusunda irdelenmemesi  

 Dersin sunum yöntemlerinin içinde bakım planının kullanılmaması (Yabancı dilden 

yapılan çevirilerde bakım planı baz olarak alınmıyor) 

 Cerrahi hastası bakım planı kullanımının zaman yönetimini olumsuz etkilemesi 

 Bakım planı uygulamasını oluşturmak için yeterli zaman olmaması 

 Veri toplama formlarının uzun olması  

 Bakım planının kliniklerde uygulanmıyor olması,  

 Bireyselleştirilmiş bakım planı oluşturmada yetersizlik (Bireysel beceri eksikliği)  

    İletişime İlişkin Nedenler  

 Çalışma ortamında hemşirelerin bakım planı konusundaki olumsuz tutum ve 

tavırlarının öğrenciye yansıması 

 Hastalarla iletişim problemleri (kültürel, dil vb.) 

    Zaman Yönetimine İlişkin Nedenler  

 Rotasyonların sık aralıklarla olması 

 Öğrencilerin ders programlarının yoğunluğu  

    Eğitim ve Bakıma İlişkin Nedenler  

 Öğretim elemanları arasındaki temel alınan kuramcıların farklı olması 

*Çözüm Önerileri 

    Politika, Prosedür ve Yasal Düzenlemelere İlişkin Çözüm Önerileri 

 Öğretim elemanı sayısının artırılması  
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    Bakım Planına İlişkin Çözüm Önerileri  

 Hasta bulunamıyorsa vaka analizleri yapılması 

 Kavram haritalarının bir yöntem olarak kullanılması  

 Veri toplama formlarında standardizasyon 

 Hemşirelik süreci dersinin müfredatta ayrı bir ders olarak yer alması (zorunlu/seçmeli) 

 Yeni teknolojik öğretim yöntemlerinin bakım planı alanında tercih edilmesi (Edmodo-

Edpuzzle) 

 Bakım planı hazırlığı sırasında kavram haritası kullanımının uygulamaya konması ya 

da artırılması 

 Cerrahi Hemşireliğine özgü tanıların şablon olarak uygulama öncesi öğrenciye 

verilmesi 

 Bakım planının önemi ve gerekliliğinin vurgulanması, bakım planının bir hemşirelik 

süreci olduğunun gösterilmesi 

 Bakım planlarının, öğrenci ile klinikte birebir görüşme ve tartışma sorasında 

değerlendirilmesi 

 Bakım planlarının hasta başında günlük olarak yapılması ve değerlendirilmesi 

 Teknolojik yöntemler kullanılarak bakım planı hazırlanması (uygulama, aplikasyon, 

yazılım programları üzerinden hazırlama vb. ) 

 Uygulamaya çıkmadan önce vaka üzerinden bakım planı örneği yapılması (rol play 

ile). 

 Her klinikte istenen bakım planı sayısının azaltılması 

    Zaman Yönetimine İlişkin Çözüm Önerileri 

 Rotasyonların azaltılması yoluyla kliniğe ve dolayısıyla hasta bakımına uyumun 

artırılması 

    İletişime İlişkin Çözüm Önerileri 

 Hastanelerde çalışan hemşirelerin iş merkezli değil, hasta merkezli çalışması (Sağlık 

Bakanlığına iletilmesi) 

 Okul yönetimi ile hastane bakım hizmetleri müdürleri arasında  “hasta merkezli” 

çalışılması konusunda işbirliği yapılması 

    Eğitim ve Bakım İlişkin Çözüm Önerileri  

 Teorik içerik ile uygulamalı eğitim arasındaki boşlukların giderilmesi 

 Hem öğrenci hem öğretim üyesi arayüzleri olacak dijital uygulama, programların 

oluşturulması, geliştirilmesi ve projelerin sunulması 

 Teorik derste cerrahi işlem geçiren hastanın bakımının planlaması  

 Teorik ders bakım planı ile beraber yürütülmesi 

 Elektronik ortamda öğrencilerin uygulayabileceği bir program yazılımı oluşturulması.  

 Uygulama öncesi klinik ve klinikteki uygulamaların tanıtılması 
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 Uygulama başında öğretim elemanı tarafından öğrenciye ve hemşireye “hasta 

merkezli” çalışılması gerektiği açıklanması 

 Öğretim elemanlarının uygulamalarda rol model olması 

 Hastanelerde hemşirelerin ve öğrencilerin bilgisayar programı üzerinde hasta bakım 

sürecini uygulaması (öğrenci hemşirelere çalışan hemşirelerin şifrelerinin verilmesi ve 

bakım ve uygulamaların direkt bilgisayara işlenmesi) 

 Hocaların öğrenciye hasta bakım planının sistemli bir düşünme ve uygulama sistemi 

olduğunun açıklanması 

2. Öğrencinin bakım merkezli değil iş merkezli çalıştırılması 

* Nedenler 

    Yönetime İlişkin Nedenler 

 Klinisyenlerin eğitsel noktadaki iş tanımlarının eksik kalmış olması 

 Gerek sektörel bazda, gerekse öğretim üyelerinin yaptırım gücünün zayıf olması 

 Hemşirelerin iş yükünün fazla olması ve iş merkezli çalışmasının yanısıra 

öğrencilerden de iş merkezli çalışmalarını istemeleri 

    Rol Model Olmaya İlişkin Nedenler 

 Hemşirelerin iş merkezli çalışıyor olması, öğrenciye yönelik tutum ve davranışları 

olumsuz yönde etkiliyor olması 

* Çözüm Önerileri 

    Rol Model Olmaya İlişkin Çözüm Önerileri 

 Klinisyen hemşirelerin eğitsel noktadaki rol ve sorumluluklarının belirlenmesi 

    Yönetime İlişkin Çözüm Önerileri 

 Sorunların hukuksal boyutta irdelenmesi ve çözüme kavuşturulması 

 Sağlık sisteminde bu konuya ilişkin eksikliklerin revize edilmesi  

 Protokoller oluşturulması  

 Klinik çalışanlara yasal mevzuat hakkında bilgilendirme yapılması 

 Öğrencilerin, öğretim elemanları ya da rehber hemşire eşliğinde uygulamalara 

(özellikle invaziv girişimlerde) katılmaları  

    Eğitim ve Bakıma İlişkin Çözüm Önerileri  

 Uygulamadaki öğrenme hedeflerinin öğrencilere bildirilmesi, 

 Bu hedeflerin föy, karne, portfolyo vb. ile takibinin yapılması. 

 Uygulamalarda bakıma öncelik verilmesi 
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    İletişime İlişkin Çözüm Önerileri  

 Uygulama öncesi klinik paydaşlarla beklentilerin paylaşılması 

 Uygulama sonrası öğrencilerden alınan geri bildirimlerinin kliniklerle paylaşılması 

 Uygulama hedeflerinin uygulama öncesi kliniklere gönderilmesi 

 Uygulama öncesi ve uygulama sonrası klinik hemşirelerle toplantı yapılması. 

 Ders hedefleri doğrultusunda öğrencilerden beklentilerinin alınması. 

 Öğrencilere mesleki rol ve sorumluluklarının hatırlatılması 

 Uygulama öncesi ve sırası klinik sorumluları ve Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdürlerinin bilgilendirilmesi ve uygulama sonrasında geribildirim alınması 

 Hastane yönetimi ve sorumlu hemşire ile staj öncesi hasta “merkezli bakım” 

konusunda konuşulması 

 Öğretim elemanları, hemşireler ve öğrencilerin işbirliği içinde çalışmalarının 

sağlanması. 

 Sorumlu öğretim elemanlarının klinik hemşirelere, öğrencilerin klinikte bulunma 

amaçlarının açıklanması 

 Hastane - okul işbirliği çerçevesinde etkin iletişimin sağlanıp, sürdürülmesi. 

3. Öğrencilerin eşyalarını bırakacak yer olmaması; fiziksel koşullar 

* Nedenler 

 Kliniklerde yapısal ve yapısal olmayan risk analizlerinin yapılmamış olması 

 Öğrenci sayılarının fazla olması, fiziksel alanların yetersiz kalması 

* Çözüm Önerileri 

 Sağlık bakım sisteminde, fiziksel donanım ve organizasyonel yapılanmaya 

odaklanılması 

 Hastane protokollerine fiziksel alan gereksinimlerinin eklenmesi, öğrenci sayılarının 

azaltılması 

 Kurumlara özgü politikalar yürütülmesi 

 Klinik ve hastane bazında görüşülmesi 

 Akreditasyon çalışmaları sırasında öğrencilere soyunma ve seminer için yer ayırtılması 

 Kurumsal bir sorun olduğundan kuruma özgü çözümler üretilmesinin talep edilmesi 

 Kurumlarda yeni yapılacak hastane binalarının imar planına, öğrenciler ve öğretim 

elemanları için oda eklenmesinin talep edilmesi 

4. Uygulama süresi yetersiz ve standart olmaması (8 saat yerine 12 saat olması)  

* Nedenler 

 Çalıştayların sayısal yetersizliği 

 Uygulama alanının yetersiz olması sebebiyle uygulama saatlerinin azaltılması 
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* Çözüm Önerileri 

 Çalıştaylara katılımın arttırılması 

 Genç eğiticilerin çalıştaylara katılımının arttırılması 

 Evrensel izlencelerin gözden geçirilmesi 

 Değerlendirme ölçütlerinin standardize edilerek uygulama sürelerinin yetersizliği 

konusunda kesin bir sonuca varılması 

 Uygulama becerilerin arttırılması ve uygulama alanlarının verimli kullanılması için 

intörnlük uygulamasının eğitim müfredatlarına eklenmesi 

 Cerrahi intörnlük uygulamasının seçmeli değil zorunlu olması (2 dönemde en az 128 

saat olması) 

 Cerrahi hemşireliği uygulamasının 12 saat olması 

    Yönetime İlişkin Çözüm Önerileri 

 Cerrahi dersi içerisindeki uygulama mı staj mı bunların netleştirip protokollerde  (İl 

Sağlık Müdürlüğü, YÖK) standardize edilmesi  

    Yetki ve Sorumluluklara Yönelik Çözüm Önerileri  

 TCAH Derneği’nin faaliyeti olarak asgari yeterliliklerin tartışılması 

    Zaman Yönetimine İlişkin Çözüm Önerileri  

 Klinik değerlendirme çıktılarına ulaşmak için teorik ve uygulama saatinin kaç 

olacağına karar verilmesi 

    Müfredata İlişkin Çözüm Önerileri 

 Uluslararası cerrahi hemşireliği ders saatlerine ve cerrahi derneklerinin tanımladığı 

ders saatleri var ise onlara bakılması 

 Cerrahi Hemşireliği dersi kapsamında uygulama saatinin standart olması yönünde 

çalışmaların başlatılması-intörnlük için ayrılan uygulama saati dahil edilmeden  

(HUÇEP çerçevesinde) ele alınması 

 2. sınıf cerrahi hemşireliği dersini alan öğrencileri haftada 16 saat/hafta uygulamaya 

çıkarılması 

 Bölümlerin öğretim planı içeriğine uygun şekilde düzenleme yapılması 

 Teorik derslerin saatlerinde düzenleme yapılarak uygulama derslerinin saatlerinin 

arttırılması. Klasik eğitim programı olan bölümlerde 5 saat Teorik 12 saat Uygulama 

olacak şekilde derslerin ayarlanması 

 Öğrenci, öğretim elemanları ve mezunlardan geri bildirimleri alınarak ders 

programları düzenlenmesi ve güncellenmesi 

5. Öğrencinin öğretim elemanı ve ekip ile iletişim kuramaması  

* Nedenler: 

 Bireysel farklılıklar 

 İş yükü fazlalığı 
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 Öğrencilerin not kaygısı 

 Bir öğretim elemanına düşen öğrenci sayısının fazla olması 

* Çözüm Önerileri 

    İletişime İlişkin Çözüm Önerileri  

 Öğretim elemanları ve klinik ekip üyelerine iletişim becerileri konusunda eğitim 

planlanması ve uygulanması 

 Öğretim elemanları ve klinik ekip üyelerine kişisel gelişim programlarının 

oluşturulması ve gerçekleştirilmesi 

 Çalışanların motivasyon faktörlerinin iyileştirilmesi 

 Öğretim elemanlarının iletişim becerilerinin geliştirilmesi 

 Klinik oryantasyonun sağlanması  

 Değerlendirme standartlarının sağlanıp öğrencilerle uygulama öncesi paylaşılması 

 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltılması 

 Ekip ile toplantı yapılması, eğitici rol modeli olmasının sağlanması 

 Refleksiyon (yansıtma) yapılması 

 Uygulama öncesi ve sırası klinik çalışanlarının bilgilendirilmesi ve uygulama 

sonrasında geribildirim alınması 

 Öğretim elemanının öğrencilere klinik uygulamalarda, hasta ve çalışanların yanında 

değil, yalnız olarak öncelikle olumlu, geliştirici ve yargılamadan geri bildirim 

vermelerinin sağlanması 

 Öğrencilerin beklenti ve hedeflerinin klinik uygulama öncesi belirlenmesi ve 

öğrencilerle paylaşılması 

 WhatsApp ile iletişim kurulması 

 Klinik saatleri içerisinde öğretim üyelerinin uygulama alanında bulunmalarının 

sağlanması 

 Öğrencilerin klinik uygulamalarda kendileri ve arkadaşlarını değerlendirebilecekleri 

formların kullanımının yaygınlaştırılması 

 Klinik uygulamalarda hekim ve hemşire vizitlerine katılımın sağlanması 

 Etik dersinin diğer sağlık bölümü öğrencileriyle (hekim-hemşire-ebe-fizyoterapist vb.) 

birlikte verilmesi 

 Ekip ruhunun sağlanması için tıp fakültesi ve hemşirelik öğrencilerinin ortak dersler 

almalarının sağlanması 

 Rehber hemşirelerin klinik uygulamalarda görevlendirilmesi 

 Öğretim elemanlarının özellikle klinik uygulamaları yürütürken etkili iletişim 

tekniklerini kullanmalarının sağlanması 

 İletişim dersinde rol play tekniği kullanılarak öğrenci – hasta, öğrenci – öğretim 

elemanı iletişiminin güçlendirilmesi 

 Öğretim elemanlarının öğrenciye yaklaşım tarzlarına özen göstermelerinin sağlanması 
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Uygulama Eğitiminde Yaşanan Sorunlar-Öğretim Üyesi 

1. Klinik uygulamada öğrencilerin nasıl değerlendirileceği; değerlendirilmenin subjektif 

olması 

* Nedenler 

 Değerlendirmede kontrol listelerinin kullanılmaması 

 Kullanılan değerlendirme formların geçerlik güvenirlik çalışmalarının yapılmadan 

kullanılması 

 Standart formların olmaması 

* Çözüm Önerileri 

    Eğitim ve Öğretime İlişkin Çözüm Önerileri  

 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltılması 

 Kurumların akredite olmasının sağlanması 

 Kullanılacak formlar konusunda uzlaşı sağlanması 

 Öğretim üyelerine yabancı ülkelerde gözlem yapma olanakları sağlanması 

 Değerlendirme standartlarının sağlanıp öğrencilerle uygulama öncesi paylaşılması 

 Öğretim elemanları arasında değerlendirme ölçütlerinin benimsenmesi 

 Değerlendirme formlarının veri toplama formları ile birlikte öğrenciye verilmesi 

 Yapılandırılmış bir form kullanılması (formun standart olması) (bilgi-beceri-iletişim-

etik vb) 

 Rubrik değerlendirme ölçeği oluşturulmasının sağlanması (eğiticiler arasındaki farklı 

değerlendirmeyi en aza indirmek amaçlı) 

 Farklı değerlendirme yöntemlerinin kullanılması (360
0 

değerlendirme;
 

öğrencinin 

kendi, arkadaşı, hocası ve hemşire tarafından değerlendirilmesi vb) 

 Bu konunun 3. Çalıştay kapsamında konuşulması önerilmektedir. 

 Her dersin hocasının uygulamalara çıkması 

 Cerrahi uygulamasının değerlendirilmesi için standart formların kullanılması (Hem 

öğretim üyesi, hem hemşire için) 

 Kavram haritası, eğitim broşürü, refleksiyon (yansıtma) ve vaka sunumlarının 

kullanılması ve değerlendirme ölçütlerinin oluşturulması  

 Öğrenci geri bildirimlerinin yazılı olarak alınması (objektifliğinin sağlanması) 

 Değerlendirmede geçerli ve güvenilir ölçüm araçlarının (ölçek, föy, portfolyo) 

kullanılması 

 TCAHD uygulama değerlendirme araçlarının geliştirilmesi ve yayınlanması 

 Öğrencilerin birebir izlenmesi ve değerlendirilmesi için uygun koşulların sağlanması 
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Uygulama Eğitiminde Yaşanan Sorunlar - Eğitimin Etkinliği 

1. Uygulama öncesi laboratuvar ve oryantasyon uygulamalarının olmaması veya 

yetersizliği 

* Nedenler 

 Laboratuvar olanaklarının olmaması 

 Laboratuvarla oryantasyon uygulamasının gerekliliğinin bilinmemesi 

Uygulamaya yönelik fiziksel şartların uygun olmaması 

 Laboratuvar eğitiminde randevu sistemine işlerlik kazandırılmamış olması 

 Laboratuvarların yeterli donanıma sahip olmaması 

* Çözüm Önerileri 

 Video destekli eğitimin teşvik edilmesi 

 Sağlık bakım sistemi içerisinde bunun gerekliliğinin anlatılması 

 Tüm anabilim dalları ile iletişim kurabilecek uzman eğiticilerin istihdam edilmesi 

 Simülasyon ve beceri tekniklerinin öğrenilmesi noktasında eğitmenlere ve öğretim 

elemanlarına gözlem ortamı oluşturulması 

 Laboratuvar olanaklarının geliştirilmesi ile ilgili projeler ve bölüm kaynaklarının 

arttırılması 

 Uygulama öncesi kliniğe özel oryantasyon uygulamasının olması  

 Klinik uygulama öncesi mutlaka uyumlandırma yapılması. En temel becerilerin 

uygulatılacağı, vakalar, videolar vb yöntemlerle klinik uyumlandırma yapılması. 

İnteraktif yöntemler ile yapılandırılmalarının sağlanması 

 Laboratuvar, sınıf içi uygulama gibi yöntemlerin klinik uygulamanın önüne 

geçmemesinin sağlanması 

 Cerrahi Hemşireliğine yönelik laboratuvar saatlerinin gözden geçirilmesi 

 Cerrahi stajı öncesi laboratuvar uygulamasının konulması (1-2 saat/hafta) 

 Olanaklar ölçüsünde simülasyon laboratuvarlarının eklenmesi 

Uygulama Eğitiminde Yaşanan Sorunlar - Uygulama Alanı 

1. Klinik alan yetersizliği veya hiç olmaması 

* Nedenleri 

 Sağlık bakım sisteminde eksiklikler 

 Öğrenci sayılarının fazlalığı, iş sağlığı uygulamaları ile ilgili yaşanan sorunlar nedeni 

ile devlet hastanelerinin kullanılamaması 

* Çözüm Önerileri 

 Uygulama alanı olmayan bölgelerde eğitimin sürdürülmemesi 
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 Öğrenci sayılarının azaltılması ve İl Sağlık Müdürlükleri işbirliğinde uygulama/staj 

protokollerinin yapılması 

 Klinik ortamın eğitim ortamı olduğunun unutulmaması ve öğrencilerin ilgili alanlarda 

uygulama yapmalarının sağlanması 

 Klinik yetersizliği olan yerlerde öğrenci kontenjanlarının düşürülmesinin talep 

edilmesi 

 Öğrencilerin cerrahi alanlarda uygulama yapmalarını sağlamak amacıyla 

rotasyon/vardiya usulü (gündüz çalışma saatlerinde) çalışma yapılması 

 Hastane / klinik olmayan yerlerde okulun kapatılması veya böyle okulların hastaneye 

yakın yerlere taşınması  

 Klinik alan sağlama imkanı olmayan okullarda yasal koşullar ile düzenleme yapılması 

 Var olan kliniklerin efektif kullanılması için rotasyon planının uygulanması 

 Birden fazla meslek grubunun aynı anda klinikte bulunması ile oluşan yetersizliğin 

yöneticiler bazında uygulama öncesinde planlanması 

 Hastane olmayan bölgelere hemşirelik okullarının ya da fakültelerinin açılmaması ve 

YÖK’e bildirilmesi 

 Öğrenci sayılarının uygulama alanına ve okulun YÖK’e bildirdiği öğrenci kontenjan 

talebine göre belirlenmesinde ısrarcı olunması ve takibinin yapılması 

 YÖK, Sağlık Bakanlığı arasında protokol yapılması (öğrencilerin bakanlığa ait 

kurumlarda uygulamaya çıkabilmesinin sağlanması) 

 Öğrencilerin şubelere ayrılarak uygulamaya çıkartılması 

 Her anabilim dalı öğrencilerini kendi alanında uygulamaya çıkartması 

 Yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi önerilmiştir.. 


