
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE  1:Bu  yönergenin  amacı;  Kafkas  Üniversitesi  Sağlık  Bilimleri  Fakültesinde  öğrenim  gören
hemşirelik  bölümü  öğrencilerinin,  eğitim-öğretim  programı  doğrultusunda  meslek  derslerinde  almış
oldukları  kuramsal  bilgileri,  yurt  içinde  ve  yurt  dışında  klinik  ve  klinik  dışı  uygulama  alanlarında
uygulayabilmeleri  için  görevli  öğretim  elemanları  ve  öğrencilerin  uyması  gereken  usul  ve  esasları
belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2:Bu  yönerge;  Kafkas  Üniversitesi  Sağlık  Bilimleri  Fakültesi  Hemşirelik  Bölümünde  öğrenim
gören  öğrencilerin  mesleki  derslere  ilişkin  uygulamalarının  ve  görevli  öğretim  elemanlarının  görev
yerlerinin ve sorumluluklarının, uygulamaların yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri
kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3:Bu yönerge 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı “Kafkas
Üniversitesi  Lisans  ve  Önlisans  Eğitim  Öğretim  ve  Sınav  Yönetmeliği”,  02.02.2008  tarihinde  Resmi
Gazete’de yayımlanan 26775 sayılı “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve
Mimarlık  Eğitimi  Programlarının  Asgari  Eğitim Koşullarının  Belirlenmesine  Dair  Yönetmelik”  ile  Sağlık
Bakanlığı  Yataklı  Tedavi  Kurumları  İşletme Yönetmeliğinin 189’uncu maddesine ve 5510 sayılı  “Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4:Bu yönergede geçen;

Üniversite : Kafkas Üniversitesi’ni,

Fakülte: Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni,

Fakülte Dekanı: Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı’nı,

Bölüm: Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nü,

Bölüm Başkanlığı: Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanlığı’nı,

Ders Koordinatörü: Uygulamalı meslek dersinin planlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu öğretim
elemanını,

Öğrenci: Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisini,

Meslek Dersleri:  Hemşirelik Bölümünde verilen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmayı
amaçlayan ve öğrencinin almakla yükümlü olduğu yarıyıllık dersleri,



Uygulama:  Mesleki  dersler  kapsamında  yer  alan  kuramsal  konular  ile  ilişkili  bilgi  ve  becerilerin
kazandırılmasına ve hemşirelik becerilerinin pekiştirilmesine yönelik, sağlık hizmeti  veren kurumlarda,
öğretim elemanlarının rehberliğinde yapılan eğitimi ve mesleki yaz uygulamasını kapsar,

Uygulamalı Meslek Dersleri:  Eğitim-öğretim programında yer alan, hemşireliğe ilişkin bilgi,  beceri,
tutum ve davranış kazandırmayı  amaçlayan, yarıyıl  içi  kuramsal ve klinik ya da klinik dışı  uygulamalı
çalışmaları kapsayan ve zorunlu olan Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği,  Kadın  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Hemşireliği,  Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Hemşireliği,  Ruh
Sağlığı  ve  Psikiyatri  Hemşireliği,  Halk  Sağlığı  Hemşireliği,  Hemşirelikte  Yönetim,  Hemşirelikte  Eğitim
dersleri ile Dekanlıkça bu şekilde olduğu kabul edilen diğer dersleri,

Yarıyıl İçi Uygulamaları: Bahar ve güz yarıyılı içinde yapılan meslek derslerinin uygulamalarını,

Mesleki Yaz Uygulaması :  Fakültemiz hemşirelik bölümü öğrencilerinin yaz döneminde yaptıkları, 20 iş
günü süreli  (toplam 40 gün) klinik uygulamalardır. Mesleki yaz uygulamaları kesintisizdir ve bölünemez.
Mesleki yaz uygulamasında başarısız olan veya mazereti nedeniyle  mesleki yaz uygulamasını yapamayan
öğrenci  Mesleki  Yaz  Uygulamasını  bir  sonraki  yıl  tekrar  eder. Mesleki  yaz  uygulaması  normal  eğitim
süresince tamamlayamayan mezun durumdaki öğrencilerin Fakülte yönetim kurulu tarafından mazeretinin
kabul edilmesi halinde komisyonun uygun gördüğü bir tarihte eksik stajlarını tamamlayabilir. 

Uygulama Süresi: Ders müfredatında belirtilen uygulama süresini,

Staj komisyonu: Fakülte kurulunun önerisi ile görevlendirilen en az hemşirelik lisans mezunu olan ve bu
görevi komisyon adına yerine getiren kişiyi ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

Uygulamanın Yürütülmesi ile İlgili Genel İlkeler

MADDE 5:

a) Uygulamalı  meslek  derslerinin  kuramsal  kısmını  yürüten  öğretim  elemanı,  aynı  zamanda
uygulamaların yürütülmesinden de sorumludur.

b)Öğrenci sayısı ve uygulama alanları dikkate alınarak gerektiğinde uygulamalar için birden fazla öğretim
elemanı  görevlendirilebilir.  Uygulamalarda  yeterli  öğretim  elemanı  yoksa  uygulamanın  eksiksiz
yürütülmesi amacıyla Bölüm Başkanlığı’nın önerisi ile Fakülte Dekanlığı tarafından en az lisans düzeyinde
eğitime sahip çalışma deneyimi olan ebelik/hemşirelik mezunları  görevlendirilebilir. Klinik alana ilişkin
yapılan görevlendirmelerde sadece uygulamalar için sorumluluk verilir.

c)Meslek derslerinin yarıyıl içi uygulamaları, klinik ve klinik dışı uygulamalara öğrenciyi daha hazırlıklı
hale getirmek amacıyla, bölümün eğitim-öğretim programındaki toplam ders saatinin dikkate alınması
şartıyla, dönem başında ilgili öğretim elemanın önerisi ve Fakülte Kurulu Kararı ile blok olarak yapılabilir.
Blok olarak yapılması düşünülen dersin teorik ve uygulama saatleri birleştirilebilir.

Uygulamalara Devam Zorunluluğu

MADDE 6:

a)Öğrenciler, “Kafkas Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” gereğince,
teorik dersin %70’ine, uygulamaların %80’ine devam etmek zorundadırlar. Klinik ve klinik dışı çalışmalar
kapsamında  dönem  içi  uygulamaların  %20’sinden  fazlasına  devam  etmeyen  öğrenciler,  o  dersten



devamsızlıktan  dolayı  başarısız  sayılırlar  ve  ilgili  dersin  yarıyıl  sonu sınavına  giremezler. Söz  konusu
öğrenciler o dersin teorik ve uygulamasını tekrar almak ve devam etmek zorundadırlar.

b)Raporlar,  uygulamalı dersler açısından geçerli değildir.

c)  Uygulama saatleri  sabah 08.00-16.00 arasında 8 saatlik süreyi kapsamaktadır. Uygulamaya sabah
gelmeyen öğrenci tüm gün devamsız sayılır. Uygulamaya mazeretsiz 30 dakikadan daha fazla geç kalan
öğrenci öğleden sonrası da dahil olmak üzere tüm gün devamsız sayılacaktır. Uygulama alanından izinsiz
ayrılan öğrenci devamsız sayılacaktır. 

d)  Öğrenciler  uygulama alanlarında  hastalanmaları  durumunda  devamsızlıklarını  kullanarak  muayene
olabilirler. 

e) Uygulama alanlarında öğrencilere sigara molası verilmez ve öğrencinin uygulama saatleri içinde alanı
terk ederek sigara içmeye gitmesi yasaktır. 

Dönem İçi Uygulamaların Yapılacağı Yerler

MADDE 7: Uygulamalı  mesleki  derslerin yarıyıl  içi  uygulamaları;  Kafkas Üniversitesi  Sağlık eğitim ve
Araştırma Hastanesi,  Rektörlük ve Fakülte Dekanlığınca uygun görülen Resmi ve Özel Sağlık Kurumları, İl
ve  İlçe  Sağlık  Müdürlükleri,  Halk  Sağlığı  Müdürlüğü,  Ana  Çocuk  Sağlığı  Merkezleri,  Aile  Planlaması
Merkezleri,  Aile  Sağlığı  Merkezleri,  Toplum  Ruh  Sağlığı  Merkezleri,  Sosyal  Hizmetlere  Ait  Kurumlar,
Rehabilitasyon Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Eğitim Kurumları ve uygulamalı dersin içeriğine uygun
olarak diğer kamu ve özel kurumlarda ve belirlenen ev ya da mahallelerde yapılır. Ders müfredatı ile
ilişkili olarak yeterli uygulama alanına ve imkanlara sahip olmayan dersler simülasyon laboratuarı ya da
diğer teknolojik  imkanların  kullanılması  şartıyla klinik ortam dışında yapılabilir.  Uygulama alanlarının
seçimi dersin sorumlu öğretim elemanın önerisi  ile Bölüm Başkanlığı  tarafından belirlenir ve Dekanlık
tarafından onaylanır. 

Uygulama Süresi

MADDE 8:  Yarıyıl içi uygulamaları akademik takvimdeki eğitim-öğretim süresi içinde yapılır. Uygulama
yaptıran ilgili öğretim elemanı yarıyıl içi uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihlerini, öğrenci sayısını ve fiziki
koşulları göz önünde bulundurarak uygulama gruplarını belirler ve Bölüm Başkanlığına iletilir. Hemşirelik
Esasları  dersinin  uygulaması  laboratuar  ve  klinik  uygulamadan  oluşmaktadır.  Laboratuar  ve  klinik
uygulama ikisi birlikte öğrencinin yarıyıl içi başarı durumunu belirler. 

Ön Koşullu Dersler

MADDE 9: Ön koşul olan dersler bulunmamaktadır. 

MADDE 10:

a)Öğrenciler,  uygulama  alanlarında  Üniversitenin-fakültenin  belirlemiş  olduğu  bir  forma  giymek
zorundadırlar.  Her  öğrenci  formanın  sol  üst  cebine  kendini  tanıtan  yaka  kartı  takmak  zorundadır
(Belirlenen forma şekli fakülte dekanlığı tarafından her eğitim-öğretim yılının başında öğrencilere resimli
olarak ilan edilir).

b)Öğrenciler, uygulama yaptıkları  özel  alanlarda  (ameliyathane,  yoğun  bakım üniteleri,  okullar, halk
sağlığı uygulamalarına ilişkin kurumlar vb.) alanın gerektirdiği özel giyinme şekline ve “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında  Çalışan  Personelin  Kılık  Kıyafetine  Dair  Yönetmeliği”nde  belirtilen  kurallara  uymakla
yükümlüdürler.



c) Öğrenci forması, şu özellikleri taşır: Üniforma, pantolon-üst şeklindedir. Forma şekline ya da renginde
değişiklik yapılmasına öğrencilerden de görüş alınarak Hemşirelik Bölümü Staj komisyonu karar verir ve
bölüm başkanlığı tarafından onaylanır (Öğrenci önerilen forma rengi dışında ya da kumaş çeşidi dışında
forma giyemez).

d)Forma üzerine beyaz sade hırka veya ceket, forma içine beyaz atlet giyilebilir (Forma dışına taşmaması
gerekir).

e)Ayakkabılar beyaz ve ses çıkartmayacak özellikte olmalıdır.

f)Saat ve alyans dışındaki takılar kullanılmaz

g) Oje ya da parlatıcı kullanılmaz. 

h) Saçlar enfeksiyona neden olabileceğinden toplu ya da kısa olmalıdır. 

I) İsteyen öğrenciler bone ya da şal kullanılabilir. Bone ya da şalın rengi forma ile uyumlu ve önerilen
şekilde olmalıdır. 

i) Erkek öğrencilerde sakal yasaktır. Öğrencinin sakal bırakması uygulama yardımcısının ya da uygulama
sorumlusunun inisiyatifinde değildir. 

J)  Öğrenciler  hiçbir  sebeple  üniforma  ile  hastane  dışında  bulunamaz,  üniforma  ile  yürüyüş  ya  da
gösterilere katılamaz. 

k) Uygulamada görevli  olan öğretim elemanı bölüm kurulu kararları  ya da bölüm başkanlığının onayı
dışında öğrencilerin kılık-kıyafet, saç-sakal konusunda kuralları değiştiremez. 

Yarı Yıl İçi Uygulamaların Değerlendirilmesi 

MADDE 11:

a)  Uygulamalarda öğrencinin başarı  durumunun değerlendirilmesi  uygulama alanında görevli  öğretim
elemanları  tarafından,  uygulamaların  yapıldığı  kurumda görevlendirilen  en  az  lisans  mezunu olan  ve
deneyimli hemşireler tarafından yapılan değerlendirmeyi de dikkate almak suretiyle, uygulama ortamında
ve sürecinde yapılır. Değerlendirme dersin  sorumlu öğretim elemanı  tarafından verilen formlara göre
puanlama sistemi ile yapılır. Her rotasyon bitiminde uygulama sorumlusuna teslim edilir. 

b)Öğrencinin mesleki uygulama sürecinde en az iki farklı klinik veya ortamda (hastane içi farklı klinikler,
saha çalışmaları, huzurevi, okul vb.) değerlendirilmesi gerekir.

c)Uygulamalı meslek derslerinin yıl sonu başarı  notunun hesaplanmasında Kafkas Üniversitesi  Eğitim-
Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

d)Uygulama notu 100 (yüz) tam not üzerinden verilir. Öğrencinin mesleki bir dersin uygulamasından
başarılı  sayılabilmesi  için;  uygulama başarı  notunun en  az  50 olması  gerekir. Uygulama notu  50’nin
altında ise öğrenci, o dersin dönem sonu/ yıl sonu sınavına ve bütünleme sınavına giremez ve başarısız
olarak değerlendirilir.

e) Yıl sonu başarı notu değerlendirilirken ara sınav notunun %30’u ve uygulama sınav notunun %20’si ve
yıl sonu sınavı notunun %50’si alınarak dersin başarı notu verilir. 

f) Uygulamaların değerlendirme sonuçları yarıyıl/yıl sonu sınavı tarihinden 1 hafta önce ilan edilir. 



g) Mesleki yaz uygulaması değerlendirmesi öğrencinin bulunduğu klinik sorumlu hemşiresi/başhemşirelik
tarafından yapılır ve sonuç staj komisyonu tarafından incelenerek ilan edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Sorumlularının ve Öğrencilerin Görevleri

Fakülte Dekanı

 Madde  12.  Fakülte  Dekanı  aynı  zamanda  uygulama  organizasyonunun  en  üst  düzey  yetkilisi  ve
yöneticisidir.  Bu  yetkisini  gerektiğinde  başkasına  devredebilir.  Aşağıdaki  görevleri  yerine  getirmekle
yükümlüdür. 

a) Uygulama eğitiminin eksiksiz yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

b) Yarıyıl  içi  uygulama  eğitiminin  veya  mesleki  yaz  uygulaması  eğitiminin  yapılacağı  kurumun  ilgili
yöneticileri  ile  iletişim  kurarak  gerekli  yazılı  izni  sağlamak,  resmi  yazışmaları  yürütmek,  protokoller
oluşturmak,

c) Gerektiği durumlarda uygulama yerinde uygulamaları denetlemek,

d) Bölüm başkanının önerisi ile uygulama alanlarında bölüm dışından öğretim elemanı ya da en az lisans
mezunu hemşire görevlendirmektir. 

Uygulama Sorumlularının Görevleri 

MADDE 13: Mesleki derslerin planlanmasından, uygulamalarının eksiksiz bir şekilde yapılmasından ve
değerlendirilmesinden sorumlu öğretim elemanları olan ders koordinatörleri ve Bölüm Başkanı tarafından
belirlenen  uygulama  sorumluları,  derslerle  ilgili  uygulamaların,  amaç  ve  ilkelerine  uygun  olarak
yürütülmesini sağlamak üzere aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

a) Uygulama yapacak öğrencilerin listesini hazırlamak ve bölüm sekreterliğine göndermek.
b) Uygulama yapılacak kurum ve kuruluşlara gönderilecek belgelerin  hazırlanması  ve gönderilmesini

sağlamak,

c) Uygulamalarla ilgili olarak, uygulama yeri ve Bölüm Başkanı ya da gerekli durumlarda Fakülte Dekanı
arasındaki iletişimi sağlamak,

d) Uygulamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, ortaya çıkan sorunları çözmek, gerektiğinde
Bölüm Başkanı’na yazılı olarak iletmek,

e) Klinik ve saha uygulama alanlarında öğrencinin yapacağı uygulamaları gözetimi altında tutmak.

f) Uygulamaları yürütmek ve öğrencileri uygulama ortamında ve sürecinde değerlendirmek,

g) Uygulamalar esnasında öğrencilerin devam durumlarını  takip etmek ve davranışlarını  denetlemek,
dönem ortasında ve sonunda devam sonuç çizelgesini Bölüm Başkanlığına yazılı olarak iletmek,

h) Uygulamanın  verimli  olması  için  gerekli  önlemleri  almak,  öğrencilerin  çalışmalarını  yönlendirmek,
denetlemek ve değerlendirmek, öğrencinin uygulama alanlarına uyumunu sağlamak  ve bu amaca
yönelik olarak öğrencilerin klinik ortamda bulunan hemşirelerle tanıştırılmasını sağlamak,

i) Öğrencilerin uygulama amacına yönelik eğitimlerini sağlamak,



j) Görevlendirilen uygulama yardımcısına yazılı olarak devam çizelgelerini ve değerlendirme formlarını
tarihlere uyarak vermek ve sonuçları yazılı olarak almak, bu sonuçları da final sınavı öncesi öğrenciye
ve bölüm başkanlığına bildirmek,

k) Uygulama alanındaki  uygulama raporlarını  ve uygulama değerlendirme formlarını  100 (Yüz) puan
üzerinden  değerlendirip  uygulama  sonuçlarını  hem  öğrenciye  hem de  Bölüm  Başkanlığına  yazılı
olarak belirtilen tarihlerde bildirmek, 

l) Öğrenciye insana yakışır şekilde davranmak, hakaret etmemek, özel işleri için kullanmamak

m) Uygulama sorumlusu olarak bu yönergeyi bilmek ve uygulamak

Yarıyıl İçi/ Mesleki Yaz Uygulama Yürütücüsü 

Madde  14- Uygulama  yürütücüsü  uygulama  yapılacak  kurumun  yetkilisi  veya  bunların  yetkilerini
devrettiği kişilerdir.  Görevleri;

a) Uygulama esnasında öğrencilerin devam durumlarını ve davranışlarını denetlemek. 

b) Uygulama eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak. 

c) Uygulama ile ilgili olarak staj yeri ve sorumlu öğretim elemanı arasındaki haberleşmeyi sağlamak. 

d) Yarıyıl içi uygulama/mesleki yaz uygulaması bitiminde okul tarafından gönderilen staj değerlendirme
formlarını  öğrencinin çalışmasına uygun olarak değerlendirip staj sorumlusu öğretim elemanına ya da
bölüm başkanlığına iletmek.

Uygulama Yardımcısı

Madde15: Bölüm başkanının önerisi ile bölüm dışından Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilen Öğretim

Elemanı veya en az lisans mezunu hemşiredir. Uygulamanın programlara uygun olarak yürütülmesinden

sorumludur. 

GÖREVLERİ:

a) Uygulamadan sorumlu öğretim elemanları ile öğrenci arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Uygulamanın yürütülmesi esnasında ortaya çıkan problemleri incelemek, çözümüne yardımcı olmak ve

uygulama sorumlusuna bilgi iletmek,

c) Uygulama sorumlusu tarafından kendisine yazılı  olarak  iletilen “Uygulama raporlarını  ve uygulama

değerlendirme  formlarını  100  (Yüz)  puan  üzerinden  değerlendirip,  görevlendirildiği  dersin  uygulama

sorumlusuna sonuçlarını yazılı olarak belirtilen tarihler içinde ya da her rotasyon bitiminde iletmek,

d) Uygulama alanındaki çalışma formlarını değerlendirip öğrenciye geribildirim vermek,

e) Klinik  ve  saha  uygulama  alanlarında  öğrencinin  yapacağı  uygulamaları  gözetimi  altında  tutmak,

öğrencilerin  yapacağı  tüm  uygulamalarda  rehberlik  etmek  ve  öğrenciyi  uygulama  esnasında  yalnız

bırakmamak,  öğrenciye bilgi vermek, 

f) Öğrencilerin uygulama alanlarında sorunlarının çözülmesinde yardımcı olmak



g) Öğrencinin üniforma bütünlüğünü ve uygulamaya devamını denetlemek

h) Uygulama alanını izinsiz ya da erken terk etmemek, uygulama sorumlusunun/bölüm başkanının bilgisi

olmadan öğrenciyi uygulama alanından uzaklaştırmamak

ı) Öğrenciye insana yakışır şekilde davranmak, hakaret etmemek, kendi özel işleri için kullanmamak

i) Hemşirelik bölüm başkanlığı tarafından belirtilen öğrenci forma düzenine ve giyim şekline uymak

j) Hemşirelik bölümü yönergesini bilmek ve uygulamak

Uygulama Alanlarında Öğrencilerin Görevleri

MADDE 16:

a) Öğrenciler uygulama yerindeki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen göstermelidirler.

b) Öğrenciler  uygulama  alanlarında,  hemşirelik  bakım  ve  uygulamaları  ile  ilgili  sorumluluklarını
zamanında eksiksiz olarak, ilgili kişilerin gözetimi ve denetimi altında yapmalıdırlar.

c) Öğrenciler uygulama alanlarında kurum personeli ile ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranmalıdırlar.

d) Öğrenciler uygulama yerlerinde görevli öğretim elemanının izni olmadan ayrılamazlar, uygulama yerini
değiştiremez ve terk edemezler.

e) Öğrenciler, ilgili uygulama için belirlenen yer ve saatlerde uygulama yapmak zorundadırlar. Öğrenci,
planlanan tarih ve saatler dışında uygulama alanında bulunamaz.

f) Öğrenciler  uygulama  yerinde  yapmış  oldukları  çalışmalara  ilişkin  formları  doldurur  ve  bir  rapor
hazırlarlar.  Bu  raporu  kullandıkları  formlar  ile  birlikte  kendisine  bildirilen  sürede  sorumlu  öğretim
elemanına teslim ederler.

g) Öğrenciler hemşirelik mesleğine uygun genel sağlıklı yaşam ve hijyen kurallarına uyar, kişisel temizlik-
bakım ile kılık kıyafet temizliğine özen gösterirler.

h) Öğrenciler; formalarını giymeli ve kimliklerini gösterir yaka kartı takmalıdırlar.

i) Öğrenciler, uygulama sırasında ya da bitiminde varsa uygulamaya ilişkin istek ve önerilerini sorumlu
öğretim elemanına ve Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ile iletebilirler.

j) Uygulamalarda  cep  telefonu,  cep  bilgisayarı,  telsiz  cihazlar  vb.  elektronik  cihazlar  kapalı/sessiz
konumda olmalıdır.

k) Uygulama alanındaki grev, iş bırakma, işi yavaşlatma gibi  eylem ve faaliyetlere katılamaz, bunları
destekleyemez veya propagandasını yapamaz; herhangi bir siyasi ya da ideolojik faaliyette bulunamaz.

l) Uygulama alanlarında uygun davranış sergilemeyen öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından uyarıda
bulunulur; öğrencinin davranışı değişmediği durumda tutanak tutularak kayıt edilir. Öğrenci hiçbir şekilde
uygulama alanından uzaklaştırılamaz. 

m)  Uygulamalarda  başarısız  olduğu  gözlenen  öğrenciye  ders  yürütme  kurulunda  yer  alan  öğretim
elemanları tarafından sözlü ya da yazılı uyarı yapılır.



n) Öğrenci uygulama alanlarında izinsiz fotoğraf çekemez, ses ve görüntü kaydı alamaz, yayınlayamaz ve
paylaşamaz.

o) Uygulama alanında öğrenciler “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair
Yönetmeliğe” uygun giyinmek zorundadır.

ö) Uygulamaları rehber hemşirenin gözetiminde yapar ve tek başına ilaç tedavileri ile ilişkili sorumluluk
almaz.

p) Hemşirelik bölümünde okuyan öğrenci bu  uygulama yönergesini bilmek ve uygulamakla yükümlüdür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki Yaz Uygulamasına İlişkin İlkeler

Mesleki Yaz Uygulaması Komisyonu

MADDE 17:

(1) Hemşirelik müfredat programında yer alan Mesleki Yaz Uygulamasını yürütmek, gerekli denetlemeleri
sağlamak  ve  değerlendirmek  için  fakülte  kurulu  tarafından  Mesleki  Yaz  Uygulaması  komisyonu
görevlendirilir.

Staj Komisyonunun Görevleri 

a) Mesleki Yaz Uygulaması öncesi gerekli evrakları eksiksiz şekilde düzenleyerek öğrencilere ulaştırmak
ve staj tarihlerini duyurmak. 

b) Staj bitiminde öğrencilerin staj evraklarını incelemek, varsa eksiklikleri tamamlattırmak ve tam olan
staj evraklarını kayıt altına alarak, ilgili öğrencinin dosyasına konulmasını sağlamak. 

c) Çeşitli nedenlerle belirtilen tarihler arasında stajlarını tamamlayamayan öğrencileri takip ederek eksik
yaptıkları stajlarını en kısa sürede tamamlamalarını sağlamak ve takibini yapmak

Mesleki Yaz Uygulaması Yapılabilme Koşulları

Madde 18

Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Mesleki Yaz Uygulaması I stajına devam edebilmesi için 3. yarıyıl dersi
İç Hastalıkları Hemşireliği ve 4. yarıyıl Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği derslerini, Mesleki Yaz Uygulaması
II stajına devam edebilmesi için ise 5. Doğum Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği ve 6. yarıyıl Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği derslerin almış olması zorunludur. 

Mesleki Yaz Uygulaması Zaman ve Süresi

Madde 19

(1) Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Lisans Diploması almaya hak kazanabilmeleri  için Sağlık Kurum
ve/veya  Kuruluşlarında  2.  ve  3.  Sınıf  Bahar  Dönemi  bitiminde  Mesleki  Yaz  Uygulaması  yapmaları
zorunludur.

(2) Her bir yıl için Mesleki Yaz Uygulaması süresi 20 iş günüdür.



Mesleki Yaz Uygulaması Uygulama Alanları

Madde 20

(1) Hemşirelik  Bölümü öğrencileri;  staj  komisyonlarının uygun göreceği  kamuya bağlı  veya özel  tam
teşekküllü en az 100 yataklı sağlık kuruluşlarında Mesleki Yaz Uygulaması yaparlar.

Mesleki Yaz Uygulamasına Başlama

Madde 21

(1) Öğrenci, ilgili eğitim–öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcından itibaren Dekanlıkça belirlenen tarihlerde
öğrencinin staj yapacağı kurumdan aldığı onay belgesinin Mesleki Yaz Uygulaması Komisyonu tarafından
uygun  olup  olmadığı  değerlendirilir.  Staj  alanı  uygun  bulunan  öğrenciler  Mesleki  Yaz  Uygulaması
Komisyonu tarafından verilen staj dosyası ile kurumlara gönderilir.

(2)  Öğrenci  Mesleki  Yaz  Uygulaması  Komisyonunun  onayı  olmadan  staja  başlayamaz  ve  staj  yerini
değiştiremez.

Mesleki Yaz Uygulaması

Madde 22

(1) Mesleki Yaz Uygulamasına dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde başlanarak 20 iş günü devam
edilir. Staj süresince öğrenci staj sorumlusu kişi/kişiler gözetiminde ve sorumluluğunda çalışır.

(2)  Öğrenciye  staj  süresi  dışında  fazla  mesai  yaptırılamaz  ve  ilgili  staj  alanı  dışında  çalıştırılamaz.
Öğrencinin her bir iş günü 8 (sekiz) saattir. Öğrenci, 08-16, 16-24 veya 24-08 saatlerinde çalışabilir.

(3)  Öğrenci,  hastane  uygulamasında  Hemşirelik  Bölümü  tarafından  belirlenen  üniformayı  giymek
zorundadır.

Mesleki Yaz Uygulaması Değerlendirilmesi

Madde 23

(1) Stajın nasıl değerlendirileceği, stajlar başlamadan önce staj komisyonu tarafından öğrencilere yazılı
olarak duyurulur. Staj sorumlusu olarak;

a-  Öğrencinin  değerlendirilmesini  Servis  Sorumlu  Ebe  ya  da  Hemşiresi  veya  Başhemşire,  Hemşirelik
Hizmetleri Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü yapar. İlgili kişiler değerlendirme yaparken Mesleki
Yaz Uygulaması komisyonu tarafından düzenlenen staj dosyalarını kullanırlar.

b- Staj bitiminde öğrencinin stajını  yaptığı  birim tarafından değerlendirilen ve onaylanan staj dosyası
kapalı ve mühürlü olarak öğrenciye verilir veya posta/kargo ile teslimi/gönderilmesi sağlanır

c- Öğrencinin staj sırasında kullandığı tüm formlar öğrenci tarafından staj komisyonuna teslim edilir.

d- Öğrencilerin stajlardaki başarısı kredisiz olarak, başarılı ve başarısız şeklinde staj komisyonu tarafından
değerlendirilir.

e-  Staj  dosyası  ve  formlarının  doldurulması  sırasında silinti,  kazıntı  ve  benzeri  durum olursa  ilgililer
tarafından paraf atılması ve mühür basılması gerekmektedir.



f- Staj dosyası ve formlarını zamanında komisyona teslim etmeyen öğrencilerin Mesleki Yaz Uygulaması
kabul edilmez.

g- Mesleki Yaz Uygulaması Komisyonu tarafından uygun görülmeyen, başarısız bulunan stajlar tekrarlanır.

Mesleki Yaz Uygulamasına Katılan Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 24

a-  Öğrenciler  staj  başlamadan önce  staj  yapacağı  kuruma gönderilecek  resmi  yazı  ve  ekli  belgeleri
Mesleki Yaz Uygulaması komisyonundan teslim alır ve zamanında ilgili kuruma ulaştırır.

b-  Öğrenciler  Mesleki  Yaz  Uygulaması  yaptıkları  kurumdaki  çalışma  esaslarına  ve  disiplin  kurallarına
uymakla yükümlüdürler.

c- Öğrenciler Mesleki Yaz Uygulamasında sorumlu oldukları işleri zamanında ve eksiksiz yaparlar.

d- Öğrenciler Mesleki Yaz Uygulaması yapılan kurumlarda çalışan diğer personelle işbirliği içinde çalışırlar.

e-  Öğrenciler  Mesleki  Yaz  Uygulaması  yaptıkları  kurumdaki  her  türlü  araç  ve  gerecin  dikkatli
kullanılmasına azami özen gösterirler.

f- Öğrenciler Mesleki Yaz Uygulaması yapılan yerden yetkili veya sorumlulardan habersiz ayrılamazlar.

g- Öğrenciler uygulama yerini değiştiremezler.

h- Öğrenciler forma bütünlüğüne uygun giyinmelidirler ve kimliklerini gösterir yaka kartı takmalıdırlar.

ı) Stajyer öğrenciler, staj yerlerindeki çalışmaları ile ilgili gözlemlerini yönergenin ekindeki ilgili dersin
formlarını  staj  yürütücüsüne  imzalatır  ve  yaptıkları  tüm  çalışmalardan  oluşan  staj  dosyasını  staj
yürütücüsüne imzalatır.

i) Stajını tamamlayan öğrenci staj dosyası ile gizli staj değerlendirme ve sonuç formunu stajı takip eden
eğitim öğretim yılının başlangıç tarihinden itibaren en geç 3 hafta içinde Fakülte Dekanlığı’na elden veya
posta/kargo ile teslimini/gönderilmesini sağlar.

k)  Öğrenciler, staj  sırasında ya da bitiminde varsa  staja ilişkin istek  ve önerilerini  staj  sorumlusuna
iletebilirler.

Sigorta ve Mali Yükümlülükler

Madde 25

(1) Staj yapan öğrenciler staj süresince çalıştıkları birimlerde Kafkas Üniversitesi tarafından sigortaları
yapılarak çalışacaklardır.

(2) Öğrenciler staja başlamadan önce sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna
(SGK) bildirilir.

(3) Her bir öğrenci için varsa önceki SGK numarası yoksa yeni alınacak SGK numarası üzerinden sisteme
giriş yapılır.



(4)  Zorunlu  staj  için  öğrencilerin  pirim  ödemelerinin  gerçekleştirilmesi  ve  öğrenci  bütçesinin
oluşturulabilmesi için staj yapacak öğrenci sayıları (Yıllık / aylık), stajın ne kadar süreli olacağı ve hangi
dönemlerde yapılacağı Rektörlüğe bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 26:

a) Öğrenciler dönem içi ve Mesleki Yaz Uygulaması uygulama süresince bulundukları kurumda uygulanan
çalışma ve disiplin kurallarına uymakla yükümlüdür.

b) Kurallara  uymayan  öğrencinin  durumu,  uygulamadan  sorumlu  öğretim  elemanı  tarafından  Bölüm
Başkanlığı’na  yazılı  olarak  bildirilir  ve  gerektiğinde  Dekanlık  tarafından  bu  öğrencilerle  hakkında
“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” çerçevesinde işlem yapılır.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 28:

a) Bu yönergenin kapsamında olup da, hakkında hüküm bulunmayan hususlarda karar mercii, Fakülte
Yönetim Kuruludur.

b)Yönergede  yer  almayan  hususlar  hakkında  ise,  Kafkas  Üniversitesi  Eğitim-Öğretim  ve  Sınav
Yönetmeliği geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 29:Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30:Bu yönerge hükümleri, Kafkas Üniversitesi Rektörü adına Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
tarafından yürütülür.

 




