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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

EBELİK BÖLÜMÜ

İNTÖRNLÜK UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE -1

Bu yönergenin amacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Ebelik Bölümü öğrencilerinin meslek derslerine yönelik bilgi ve becerilerini uygulama alanına 

entegre etmek amacıyla yapılan intörnlük programının planlanması, yürütülmesi ve 

değerlendirilmesi ile ilgili temel kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE-2

Bu yönerge, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 

Bölümü öğrencilerinin ebelik intörn derslerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi 

ile ilgili temel kural, ilke ve yöntemleri kapsar. 

Dayanak

MADDE-3

a) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 23. ve 24. maddeleri ile 3308 sayılı 

Mesleki Eğitim Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu'nun ilgili maddeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim- Öğretim Yönetmeliği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön lisans-Lisans 

Öğrencileri Staj Yönergesi, Doktorluk,  Hemşirelik,  Ebelik,  Diş Hekimliği,  Veterinerlik, 

Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine 

Dair Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 

Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

b) Bu yönerge Fakültemiz Ebelik Bölümünün yürürlükte olan müfredat programlarıyla uyumlu 

olarak yürütülecektir.

Tanımlar

MADDE-4

(1) İntörnlük: İlk 7 yarıyılın mesleki derslerine devam eden öğrencilerin 8. yarıyılda 

ebelik mesleği uygulaması için gereken mesleki bilinç ve deneyimi kazandırma/pekiştirme 
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sürecidir.

(2) İntörn Ebe: İlk 7 yarıyılın mesleki derslerine devam eden ve ebelik mesleği 

uygulaması için gerekli meslek bilinç ve deneyim kazandırmak amacıyla 8. yarıyılda yapılan 

uygulamalara katılmayı hak eden öğrencidir.

(3) İntörn Dersleri: İntörn öğrencinin; mezuniyet kriterlerini sağlayabilmek için 8. 

yarıyıldaki intörnlük programı içerisinde almak zorunda olduğu derslere özgü uygulamalardır. 

(4) İntörnlük Programı İçin Ön Koşul Dersler: Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri İntörnlük Programına kayıt 

yaptırabilmek için Ebelik Bölümü ders müfredatında yer alan ön koşullu derslerin tümünü 

almış ve devam etmiş olma şartı aranır.

(5) İntörn Ders Kurulu: Ebelik intörn kurul koordinatörü, intörn ders koordinatörlerinden, 

ebelik bölüm başkanından oluşur. Dönem içinde en az bir kere toplanır, intörn uygulaması ile 

ilgili gerekli kararlar intörn ders kurulunda salt çoğunlukla alınır.

(6) İntörn Ders Koordinatörü: İlgili dersin bölüm başkanı ya da bölüm başkanı tarafından 

atanan öğretim elamanı intörn dersinin koordinatörü olup, dersin planlanması, uygulanması, 

sürdürülmesi, değerlendirilmesi, intörn uygulama dosyalarının hazırlanması, düzenlenmesi ve 

gerekli evrak ve formların ilgili dersin öğretim elemanlarına iletilmesinden sorumludur.

(7) İntörn Sorumlu Ebesi/Hemşiresi: İntörn derslerinin her birinin klinik/alandaki 

uygulamalarından ve intörn ebenin/hemşirenin yapacağı tüm mesleki uygulamalardan sorumlu 

ve yükümlü olarak ilgili kurumun sağlık bakım hizmetleri müdürü tarafından görevlendirilen 

klinik/alan sorumlu ebesi/hemşiresidir.

İntörnlük dersinin amacı

MADDE-5

Öğrencilerin;

a) Meslek derslerine yönelik bilgi ve becerilerini uygulama alanında geliştirmek,

b) Mesleki uygulama becerilerini daha üst düzeye çıkarmak, uygulamalarını bilimsel 

bilgilere dayalı olarak gerçekleştirebilmelerini ve bilimsel çalışma esaslarını 

öğrenebilmelerini sağlamak,

c) Ebelik bakım sürecini yerinde uygulayarak profesyonel yaşama hazırlanmalarını, 

uygulamada yaşanan sorunları fark etme, analiz etme ve çözüm üretmelerini sağlamak,

d) Sistematik yaklaşımla bakım verme becerilerini pekiştirmek,

e) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunda ebelik bakımının toplum 

düzeyindeki önemini, anlamını ve sağlık sorunlarının çözümüne olan katkısını 

kavramalarını sağlamak,
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f) Profesyonel bir ebe olarak sahip olması gereken tüm bilgi ve becerileri kazanabilmeleri 

için önceki dönemlerde edindiği teorik ve pratik bilgileri geliştirmek,

g) Gebelikte, doğum anında ve doğum sonrası dönemde anne ve yeni doğan takibini 

yapabilme, normalden sapmaları belirleyebilme becerilerini geliştirmek,

h) Öğrencilerin normal doğumları intörn sorumlu ebe/hemşiresi ya da klinik sorumluları 

gözetiminde yaptırabilmelerini, normalden sapma durumlarında da uygun ebelik 

yaklaşımlarını kullanabilmelerini sağlamak,

i) Bireyin, ailenin ve toplumun koruyucu, tedavi ve rehabilite edici alanlarda sağlık bakım 

gereksinimlerine yönelik bakım sürecini yerinde uygulamak,

j) Ebelik girişimlerini gerçekleştirme ve sonuçlarını değerlendirmede sorumluluk alabilmek,

k) Sağlık hizmetlerinin sunulmasında sağlık ekibi içinde etkin yer alma ve ekibin diğer üyeleri 

ile işbirliği içinde çalışma becerisini geliştirmektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İntörn ders koordinatörlerinin görevleri

MADDE-6

a) Uygulamada görev alacak intörn öğrencilerin rotasyonunu hazırlamak ve ders öğretim 

elemanlarına iletmek.

b) İntörn ders öğretim elemanlarının koordinasyonunu sağlamak.

c) Uygulama yerlerinin kriterlerini, uygulama ünitelerini belirlemek.

d) Ders öğretim elemanları tarafından hazırlanarak kendisine teslim edilen uygulama 

yapılacak kurum ve kuruluşlara gönderilecek belgelerin, öğrenci listelerinin ve devam 

çizelgelerinin düzenlenmesini sağlamak ve bölüm başkanlığına iletmek.

e) Uygulama esnasında karşılaşılan ve intörn ders öğretim elemanları tarafından iletilen 

sorunları çözmek, gerekli görüldüğü takdirde sorunlarını bölüm başkanlığına iletmek.

f) Kendisine uygulama yapılan kurumlardaki intörn sorumlu ebe/hemşireleri tarafından 

iletilen değerlendirme sonuçları ve devam çizelgelerini ilgili intörn ders öğretim 

elemanlarına iletmek.

g) İntörn ders koordinatörü olan öğretim elemanları ileintörnlük programı uygulamalarını 

yürütmek.

h) Öğrencilerin uygulama alanında kullanacakları ve uygulama bitiminde teslim edecekleri 

formları hazırlamak ve öğretim elemanları ile değerlendirmek.
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i) Uygulama esnasında uygulama alanlarında öğrencilerin kazanması gereken beceriler için 

danışmanlık, rehberlik yapmak ve öğrencileri denetlemek.

j) Öğrencilerin devam durumlarını, kliniğe uyumlarını ve klinikteki tutumlarını intörn 

sorumlu ebesi/hemşiresi ile kontrol etmek.

k) İntörn sorumlu ebe/hemşirelerinden gelen değerlendirme sonuçları ve kendi 

değerlendirmeleri neticesinde uygulama notunu vermek ve sisteme girmek.

l) Her rotasyonun başında ve sonunda intörn sorumlu ebe/hemşiresiyle toplantı yapmak ve 

toplantı raporunu bölüm başkanlığına sunmak.

İntörn ebenin görev ve sorumlulukları

MADDE-7

a) İntörn ebe; intörn uygulamalarında intörn sorumlu ebesinin/hemşiresinin gözetiminde ve 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 

tarafından hazırlanan İntörnlük Yönergesi doğrultusunda klinik uygulamalarında beceri 

ve deneyim kazanmak için görev alır.

b) Her öğrenci uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak, mekân, 

araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine 

getirilmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, gerekli hâllerde 

öğrenci hakkında “Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri 

uygulanır.

c) Hastanın tedavi ve bakımını yürüten ekipte servis sorumlu ebesi/hemşiresi/öğretim 

elemanı/süpervisor ebe/hemşire rehberliğinde tedavi, bakım ve hasta vizitlerine katılır.

d) İntörn öğrenciler uygulamaya yönelik değerlendirme ölçütleri doğrultusunda gerekli 

dosyaları hazırlayıp intörn koordinatörüne bir dosya hâlinde sunar.

e) Öğrenciler uygulama esnasında karşılaştıkları sorunları ilgili dersin koordinatörüne 

iletirler.

f) İntörn öğrencilerin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre aldıkları her intörn dersi uygulamasının %80’ine 

devam zorunluluğu vardır.

g) Belirlenen yer ve saatlerde uygulama yapmak zorundadırlar.

h) Uygulama sırasında kanun, yönetmelik ve yönergelere bağlı kalarak konulan kurallara 

uymak zorundadırlar.

i) İntörnlük programında uygulamaya çıkan öğrenciler ile ilgili bu yönergede yer almayan 

hükümler için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Ebelik Bölümü Uygulama ve Yaz Stajı Yönergesinin Madde 10 ve Madde 11’de yer alan 
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hükümlerine tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İntörn Derslerinin Yürütülmesiyle İlgili Hususlar

İntörnlük uygulamasının yapılacağı uygulama alanları

MADDE-8

İntörnlük uygulaması, Kahramanmaraş Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile 

Kahramanmaraş il merkezindeki resmî sağlık kurumlarında ve ihtiyaç olması halinde Fakülte 

yönetiminin uygun gördüğü özel sağlık kurumlarında yapılır. 

İntörnlük uygulama dönemleri ve süreleri

MADDE-9

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademik takvimi ile 8. yarıyıl bahar döneminde 

intörnlük uygulaması başlar. 

a) İntörnler, intörn ders sorumlu öğretim elemanının belirlediği rotasyona göre uygulama 

yapar.

b) İntörnlerin gündüz uygulamaları 08:00-16:00, gece uygulamaları 16:00-08:00 saatleri 

arasındadır. İntörn gece uygulamaları hastane protokolünde yer aldığı şekli ile yapılır.

c) İntörnler gece uygulamalarını bulundukları birimdeki klinik sorumlusu ve süpervisor 

sorumluluğunda yaparlar.

İntörn uygulamalarında kılık-kıyafet ve üniforma esasları

MADDE-10

İntörnlük programında uygulamaya çıkan öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Uygulama ve Yaz Stajı Yönergesinin Madde 12’de 

yer alan hükümlerine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Derslerinin Değerlendirilmesi 

MADDE-11

Uygulama süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci devamsız sayılır. 

Uygulama ara sınav notu için;

1. vize notu için;

- Vize sınavı yapılır. Bu sınavın başarı notuna katkısı %20’dir.

Uygulama notu için;
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- Profesyonel tutum ve davranışlar %10, kişilerarası ilişkiler %10, bakım planı uygulama, 

raporlama %40, ödev, seminer, quiz vs. %40 olmak şartıyla uygulama notu verilir. İntörn 

öğrencinin değerlendirilmesinde bölümün hazırladığı değerlendirme formu kullanılır. 

Toplam uygulama notu puanı hesaplanır.

- Bu sınavın başarı notuna katkısı %20’dir.

Dersin Yarıyıl Sonu Sınavı (Final Notu) İçin;

-Yarıyıl sonu sınavının (Final sınavı) %60’ı alınır.

Dersin Başarı Notu İçin;

Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları belirlendikten sonra genel değerlendirmeye tabi tutularak 

ara sınav notlarının (1.vize ve uygulama notu) %40’ı, yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı alınarak 

uygulama dersinin başarı notu belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet şartları

MADDE-12

Ebelik Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmeleri için diğer şartlara ek olarak; aşağıdaki 

koşulları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

a) En az 100 doğum öncesi muayene yapmaları,

b) En az 40 gebe izlenimi yapmaları,

c) 40 normal (spontan) doğum yaptırmaları (Doğum yapacak kadın sayısının azlığı 

nedeniyle bu sayıya ulaşılamayan öğrenciler için; uygulama ve staj yürütücüsünün 

önerisi, uygulama ve staj yürütücüsünün/koordinatörlüğünün onayı ile 20 doğuma 

yardımcı olması şartıyla bu sayının 30 olması yeterlidir).

d) Bir veya iki “makat doğuma” yardım etmeleri,

e) En az 100 normal doğum sonrası anne ve yeni doğan muayene dâhilî izlemi yapmaları 

(Doğum yapacak kadın sayısını azlığı nedeniyle bu sayıya ulaşılamayan öğrenciler için 

uygulama ve staj yürütücüsünün önerisi ile uygulama ve staj yürütücüsünün önerisi 

koordinatörlüğünün onayı ile 20 doğuma yardımcı olması şartı ile bu sayı 30 (otuz)’a 

indirilebilir),

f) Bir veya iki epizyotomi uygulaması ve dikişe başlaması gereklidir.

Yetki

MADDE-13

Bu yönergede hüküm bulunmayan hususlarla ilgili durumlarda, kanun, yönetmelik ve yönerge 

hükümlerine aykırı düşmemek koşuluyla; Fakülte Yönetim Kurulu, ilgili birimlerin önerilerini, 
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Rektörlük Makamının onayı ile karara bağlamakta yetkilidir. 

Yürürlük

MADDE-14

Bu yönerge Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten sonra, 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı başından itibaren kayıt yaptıran ve hâlen eğitimleri devam eden 

tüm öğrencileri kapsar.

Yürütme

MADDE-15

Bu yönerge hükümleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dekanlığı tarafından yürütülür.


