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T.C. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ ne bağlı Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ nda önlisans düzeyinde öğrenim gören Anestezi, İlk ve Acil Yardım, 

Tıbbi Laboratuar ve Yaşlı Bakımı programı öğrencilerinin mesleki derslere ait uygulamalarının 

planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel kuralları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu’ nda önlisans düzeyinde öğrenim gören Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuar 

ve Yaşlı Bakımı programı öğrencilerinin mesleki derslere ait uygulamalarının planlanması, 

yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel kuralları kapsar. 

 

Madde 3- Yaşlı Bakımı Programı mesleki derslere ait uygulamalar; Yaşlı Bakımı Temel İlke 

ve Uygulamalar, Yaşlı Bakım Yöntem ve Uygulamalar, Yaşlılarda Meşguliyet Terapisi ve 

Rehabilitasyon, Kronik Hastalıklar, Geriatrik Psikiyatri derslerine ilişkin uygulamalardan oluşur.   

Yaşlı Bakımı Programının birinci yılsonunda 30 iş günü yaz stajı bulunmaktadır.  

İlk ve Acil Yardım Programı mesleki derslere ait uygulamalar; Acil Hasta Bakımı I, Acil Hasta 

Bakımı II, Acil Hasta Bakımı III, Acil Hasta Bakımı IV derslerine ilişkin uygulamalardan oluşur.           

İlk ve Acil Yardım Programının birinci yılsonunda 30 iş günü yaz stajı bulunmaktadır. 

Anestezi Programı mesleki derslere ait uygulamalar; Anesteziye Giriş, Anestezi Ekipmanları ve 

Cihazları, Sistemik Hastalıklarda Anestezi, Anestezi Acilleri derslerine ilişkin uygulamalardan oluşur. 

Anestezi Programının birinci yılsonunda 30 iş günü yaz stajı bulunmaktadır. 

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı mesleki derslere ait uygulamalar; Laboratuar Aletleri 

Kullanımı ve Bakımı, Laboratuar Uygulamalarına Giriş, Tıbbi Mikrobiyoloji I, Tıbbi Biyoloji ve 

Genetik, Laboratuar Kimyası, Tıbbi Laboratuar Uygulamaları, Tıbbi Mikrobiyoloji II, Klinik 

Biyokimya, Patoloji ve Sitoloji, Hematoloji derslerine ilişkin uygulamalardan oluşur. Tıbbi Laboratuar 

Teknikleri Programının birinci yılsonunda 30 iş günü yaz stajı bulunmaktadır. 
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Dayanak 

Madde 4- Bu yönerge, 14/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanunu ve 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

Madde 5- 

a) Üniversite- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ ni 

b) Yüksekokul- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ nu 

c) Yüksekokul Müdürü- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Müdürü’ nü 

d) Program Başkanları- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Program Başkanlarını 

e) Uygulama Yürütücüsü- Uygulama konusunda görevlendirilen öğretim elemanlarını ve 

yardımcılarını 

f) Uygulamalı Ders- Yarıyıl içinde klinik ve sahada yürütülmesi zorunlu olan dersleri 

g) Uygulama Yeri- Uygulamanın yapılacağı yurt içi ve yurt dışı resmi ve özel I inci, II inci III üncü 

basamak sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarını 

h) Uygulamanın Değerlendirmesi-Öğrencilerin uygulama yaptıkları kurumda her türlü çalışmaları ile 

ilgili öğretim elemanı tarafından yapılan değerlendirmeyi 

i) Uygulama Süresi- Ders müfredatında belirtilen süreyi tanımlamaktır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Uygulamanın Yürütülmesi 

Madde 6- Yüksekokulumuzun iki yıllık öğretim planında belirtilen derslerle ilgili olarak; 

a) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için teorik dersleri ve klinik/saha çalışmalarını başarı ile 

tamamlamaları zorunludur. 

b) Uygulamalı derslerin teorik kısmını yürüten öğretim elemanları aynı zamanda uygulamaları 

yürütmekten de sorumludur. 

c) Öğrenci sayısı ve uygulama alanı durumuna göre uygulamalar için birden fazla öğretim elemanı 

görevlendirilebilir. Uygulamalar için öğretim elemanı eksikliği varsa sağlıkla ilgili olmak şartıyla 

(lisans mezunu hemşire) uygulamalarda Program Başkanının önerisi ve İdarenin oluruyla 

görevlendirilir. 

d) Temel Meslek derslerinin yıl içi ve uygulamaları yüksekokul öğretim planındaki toplam ders 

saatinin kapsamak koşuluyla, dönem başında ilgili öğretim elemanlarının önerisi ve Program 
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Başkanlığının onayı ile blok olarak yapılabilir. Blok yapılması düşünülen uygulamalı derslerin 

önce toplam teorik/laboratuar ders saatleri, daha sonra ise hastane/saha uygulama saatleri 

birleştirilir. 

e) Uygulamalarda ve derslerde cep telefonu, cep bilgisayarı, telsiz cihazlar vb. elektronik cihazlar 

kapalı/sessiz konumda olmalıdır. Aksi halde disiplin cezası uygulaması yapılır. 

f) Uygulama saatleri 08.00- 16.00 olup öğle arası 12.00- 13.00 arasındadır.  

 

Uygulama Yeri 

Madde 7- Öğrenciler uygulamalarını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin dördüncü bölüm Madde 28/6 bendine göre öğretim 

eleman/larının belirleyeceği üniversitenin ilgili birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara 

eşdeğerliği yönetim kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı sağlık, sosyal hizmet ve eğitim 

kuruluşlarında yaparlar. 

 

Uygulama Üniforması  

Madde 8- Uygulamalı meslek derslerinin klinik alanda yapılan uygulamaları sırasında 

öğrencilerin YÖK kılık kıyafet yönetmeliğine ve resmi kurumlarda “devlet memurları için öngörülen 

kılık-kıyafet hükümlerine” uygun olacak şekilde yüksekokulun belirlemiş olduğu (programa göre) 

öğrenci üniformasını giymeleri zorunludur.  

Öğrenci Üniforması aşağıdaki özellikleri taşır; 

• Üniforma Yüksekokulun belirlediği şekilde, temiz, ütülü olmalı, 

•  Üniforma üzerine beyaz ya da lacivert hırka giyilmeli,  

• Üniformayı tamamlayan beyaz ayakkabı/uygun spor ayakkabı giyilmeli, 

• Saat, alyans ve klipsli küpeler dışında takı kullanılmamalı, 

• Kız ve erkek öğrencilerden saçları uzun olanlar uygun şekilde toplamalı, 

• Erkek öğrenciler sakal traşı olmalıdır. 

• SHMYO’ nca belirlenen programlara ilişkin üniformalar dönem başında program 

başkanlarınca öğrencilere iletilir.  

 

 Laboratuar ve Uygulamalara Devam Zorunluluğu 

Madde 9- Öğrenciler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği’nin madde 16/2 bendine göre uygulamalı dersin belirtilen sürede %80’ine 

devam etmek zorundadır. Laboratuar, klinik ve saha vb. uygulamalarda devamsızlığı  %20’ yi aşan 

öğrenci o dersten başarısız sayılır, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Bu durumda dersin 

teorik ve uygulamasını tekrar almak ve devam etmek zorundadır. 
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Uygulamanın Değerlendirilmesi  

Madde 10-  

a) Öğrencilerin uygulama başarı durumunun değerlendirilmesi dersin ilgili öğretim elemanı/ları 

tarafından ya da gerektiği durumlarda klinik hemşire/lerinin öğrenci/ler ile ilgili değerlendirmesi 

de alınarak yapılır. Uygulamadaki başarı dersin özelliğine göre geliştirilmiş bir form ve diğer 

değerlendirme kriterleri doğrultusunda yapılır. Formun içeriğinde ve diğer kriterler;  

• Kuramsal bilginin uygulamaya aktarımı , 

• Hasta izlem formları, bakım planı, gözlemler, 

• Seminerler, uygulama sınavları, olgu sunumları, vaka tartışmaları, 

• Uygulama raporları, 

• Uygulama giriş-çıkış saatlerine uyum, 

• Uygulamada kılık kıyafet uygunluğu vb. dir. 

Bu kriterlerin orantısal katkısı ile dersin öğretim elemanı/ları tarafından uygulama notu verilir 

belirlenir. Klinik uygulama öğrenci değerlendirme formu ektedir. 

b)  Yılsonu/bütünleme başarı notunun hesaplanmasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans 

ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. 

c)  Uygulama notu, uygulamayı yaptıran öğretim elemanı/larınca tam not 100(yüz) üzerinden 

belirlenir. Dönem içinde bir uygulama notu verilir 

d) Uygulama notunun en az 50 olması gerekir, yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ı, uygulama notunun 

% 20’si ve vize notunun % 20’ si alınarak başarı puanı elde edilir. 

e) Öğrencinin başarılı sayılması için ara sınav ve final/bütünleme notu toplamının Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğince belirlenen başarı 

notu olması gerekir. 

f) Raporlu ve izinli olunan günler staj eğitiminden sayılmaz. Raporlu olunan günler staj süresinin 

%20’sini geçerse öğrenci başarısız sayılır. 

g) Öğrenciler uygulamalı meslek dersinden devam zorunluluğunu yerine getirse bile  uygulama notu 

50’nin altında ise (dersin teorik notu ne olursa olsun) ilgili dersten başarısız sayılırlar, dersin 

final/bütünleme sınavına giremezler. Dersin tekrarında öğrenci hem teoriğe hem de uygulamaya 

devam etmek zorundadır. Uygulamadan devamsızlıktan kalan ve uygulama notu 50’ nin altında 

kalan öğrenci yarıyıl sonu sınavı öncesi ilan edilir.  

h) Devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulama notu 50’nin üzerinde ancak uygulama ve 

final/bütünleme notu ortalaması olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Sınav 

Yönetmeliğine göre başarı notunu elde edemeyen ve başarısızlıktan kalan öğrencilerin derse ve staja 

devam zorunluluğu yoktur. İlgili dersin bir sonraki yıl tekrarında teorik ve uygulama ara sınav 

/sınavlarına ve yılsonu/bütünleme sınavlarına girerler. İlgili dersin öğretim elemanı/larının kararı ile 
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tekrar aldığı ancak devam zorunluluğu olmayan uygulamalı dersin uygulama notu için; vaka sunumu, 

rapor hazırlama, uygulama sınavı ya da belirli süre klinikte çalışarak değerlendirme vb. şeklinde 

yeniden değerlendirilerek uygulama notu verilir. Eğer öğrenci isterse dersi teorik+uygulama/laboratuar 

olarak tümden alabilir. 

 

Uygulama Sorumlusunun Görev Ve Sorumlulukları 

Madde 11- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulamalarından yüksekokul 

müdürlüğüne karşı program başkanı ve uygulama yürütücüsü öğretim eleman/ları sorumludur. 

 

 

Program Başkanının Görevleri 

Madde 12- 

a) Uygulama eğitiminin eksiksiz yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, akademik takvime bağlı 

olarak uygulamaların başlangıç ve bitiş tarihlerini yüksekokul müdürlüğüne önermek, 

b) Uygulama yerlerinin kriterlerini, uygulama ünitelerini ve çalışma sürelerini belirlemek, 

c) Uygulamanın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, ortaya çıkan problemleri çözmek ve 

gerektiğinde yüksekokul müdürlüğüne iletmek. 

 

Uygulama Yürütücüsünün Görevleri 

Madde 13- 

a) Uygulama yapacak öğrencilerin uygulama listesini hazırlamak ve uygulama yerlerine göndermek, 

b) Uygulama esnasında uygulama alanlarında öğrencilerin kazanması gereken beceriler için 

danışmanlık ve rehberlik yapmak ve öğrencileri denetlemek, 

c) Öğrencilerin uygulama esnasında karşılaştıkları sorunları çözmek, gerekli görüldüğü takdirde ilgili 

Program Başkanlığı’na iletmek, 

d) Uygulama notunu 100 puan üzerinden vermek.  

 

Öğrencinin Görev Ve Sorumlulukları 

Madde 14- 

a) Uygulama yaptıkları süre içinde uygulama yerindeki çalışma ve disiplin kurallarına uymakla 

yükümlüdürler. 

b) Uygulama sırasında kılık-kıyafet hükümlerine uymak zorundadırlar. 

c) Uygulama yerinde uygulamadan sorumlu öğretim elemanlarının kendilerinden istenilen görevleri 

zamanında ve istenilen şekilde eksiksiz olarak yapmak zorundadırlar. 

d) Uygulama kurum personeli ile ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranmakla yükümlüdürler. 
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e) Uygulama yerindeki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen göstermek, aksi halde 

meydana gelecek zararı ödemek zorundadırlar. 

f) Uygulama yerinden habersiz olarak ayrılamazlar, uygulama yerini değiştiremezler ve uygulamayı 

terk edemezler. Ancak gerekli durumda uygulama yürütücüsünün görüş ve iznini alarak uygulama 

yerini değiştirebilirler. 

g) Belirlenen yer ve saatlerde uygulama yapmak zorundadırlar. 

h) Uygulama yerlerinde yapmış oldukları çalışmalarına ilişkin notlar alırlar. Kullanmaları gereken 

formları doldururlar. Öğrenciler çalışma raporlarını ve kullandıkları formları kendilerine bildirilen 

sürede uygulama yürütücüsüne teslim ederler. 

i)  Öğrenciler staj esnasında karşılaştıkları sorunları ilgili dersin yürütücüsüne iletirler. Sorunları 

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

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yaz Stajından Yararlanma Şartları, Zamanı ve Nitelikleri 

 

Madde 15- RTEÜ SHMYO’ nun tüm programlarındaki öğrenciler stajlarını 7. maddede 

tanımlanan yerlerde yaparlar. Staj yapacak öğrenciler staj başvurularını staj tarihinden en az 30 gün 

önce Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne Staj Başvuru Formu ile yaparlar. Uygun görülen kurumlarda 

staj yapacakların, ilgili kurumdan staja kabul edildiklerine ilişkin yazıyı dönem bitiminden en az 10 

işgünü öncesine kadar RTEÜ SHMYO Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekir. Staj başlangıcında 

Zorunlu Staj Başvuru Üst Yazısı, Zorunlu Staj Başvuru Formu, Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası, 

İşyeri Devam Durumunu Gösterir Çizelge, İşyeri Değerlendirme Formu ve Staj Rehberini içeren 

dosya staj yapılacak kurumun sorumlu makamına gönderilir. Staj bitiminde İşyeri Değerlendirme 

Formu ve İşyeri Devam Durumunu Gösterir Çizelge Staj Sorumlusu tarafından doldurularak kapalı 

zarf içinde gizli olarak RTEÜ SHMYO Müdürlüğü’ne gönderilir. 

 

Yaz Stajı Süreleri  

Madde 16- Stajlar 30 işgünü koşulu ile kesintisiz ve ders ve sınav dönemlerinin dışında 

yapılır. Ancak tüm derslerini tamamlayan öğrenciler ders ve sınav döneminde de staj yapabilirler. Staj 

sureleri Staj Rehberinde her program için ayrı ayrı belirtilir. Öğrencilerin diplomaya hak 

kazanabilmeleri için yaptıkları stajlarda başarılı olmaları şarttır. Stajlarda başarılı olamayan öğrenciler, 

başarılı olamadıkları stajları tekrarlamak zorundadırlar. Stajlar eğitim programlarında belirtilen 

surelere göre yapılır. Stajların başlangıç ve bitiş tarihleri program başkanlarının önerisi ile Yüksekokul 

Kurulu tarafından belirlenir. Staja devam etmeyen veya devam edip basarı gösteremeyen öğrenciler 

program başkanlarının uygun göreceği dönemlerde stajlarını tekrarlarlar. 
6 

 



02 Ekim 2013 Çarşamba YÖNERGE Sayı : 72  
 

 

Yaz Stajına Devam Zorunluluğu  

Madde 17- Staj programına devam zorunludur. Hastalık veya kabul edilebilir başka bir 

nedenle staj suresince stajına ara vermek zorunda olduğuna ilişkin resmi belge sunan ve belgesi staj 

sorumlusunca kabul edilen öğrenciler devam edemedikleri staj surelerini tamamlamak zorundadırlar. 

Aksi halde öğrenci başarısız sayılır. Staj suresince öğrenciler; staj yaptıkları kurum yönetimi 

tarafından yetkili kılınmış deneyimli elemanların gözetiminde ve sorumluluğunda çalışırlar, staj 

yaptıkları kurumun mesai saatlerine (08:00- 16:00) ve çalışma düzenine (nöbetler hariç) uymak 

zorundadırlar. Fakat ek mesai yaptırılamaz, gerektiğinde vardiya sistemi uygulanamaz. Aksine hareket 

eden veya izinsiz, mazeretsiz staj dönemi boyunca staj suresinin %10’u oranında devamsızlık yapan 

stajyerin stajına son verilerek, durum SHMYO Müdürlüğü’ ne ve ilgili program başkanlığına  

bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz. 

 

Yaz Stajında Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları 

Madde 18-  

a) Stajyer öğrenci staj yerinde uygulanmakta olan çalışma ve disiplin düzenine uymakla, 

b) Stajları sırasında mesleğin gereği olan ve SHMYO’ nca ilgili programlara ilişkin belirlenen 

üniformaya uymakla, 

c) Staj yerinde kendilerinden istenen görevleri istenilen zamanda ve şekilde yapmakla, 

d) Stajda, kurum personeli ile ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranmakla, 

e) Staj yerindeki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen göstermekle yükümlüdür. 

f) Öğrenci staj yerinden habersiz ayrılamaz; staj yerini RTEÜ SHMYO Müdürlüğü’ nden ve Staj 

Sorumlusundan habersiz değiştiremez ve terk edemez. 

g) Staj sırasında veya bitiminde varsa staja ilişkin önerilerini program başkanına iletirler. 

h) Stajyer öğrenciler için bağlı olduğu üniversitenin ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir. 

i)Stajyerler kusurları nedeni ile kuruma verecekleri zararlardan kendileri sorumludurlar, öğrenciler 

meydana gelecek zararı ödemek zorundadırlar.  

 

Yaz Stajlarının Değerlendirilmesi 

Madde 19- Öğrenci, staj sonunda staj raporunu içeren bir dosya hazırlar. Staj Raporu, Staj 

Rehberinde belirtilen esaslara göre ve staj suresince yaptığı çalışmaları kapsayacak biçimde yazılır. 

Öğrenci eksiksiz hazırlayacağı staj dosyasını, derslerin başlamasını takip eden 10 işgünü içerisinde, 

kapağı işyeri yetkilisince onaylanmış olarak imza karşılığında Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne 

teslim eder. Süresi içinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır. Öğrencilerin 

staj değerlendirilmesi, staj komisyonu tarafından staj dosyasının değerlendirilmesi ile yapılır. 
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Staj başarısını ölçme ve değerlendirmede aşağıda belirtilen oranlar kullanılır: 

a) Öğrencinin hazırladığı staj dosyası ve raporu % 40 

b) İşveren raporu % 30 

c) Staj Kurulu değerlendirmesi % 30 

Staj yapan öğrenciler başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 üzerinden en az 

50 almak gereklidir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 20- Bu yönergede yer almayan hususlarda ilgili hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans- Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Üniversite Senatosu ve ilgili kurul kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

Madde 21- Bu yönerge 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren başlamak üzere Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve 

tüm öğrencileri kapsar. 

 

Yürütme 

Madde 22- Bu yönerge hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu adına Müdür yürütür. 

 

Yönergenin Kabul edildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu’nun  

Tarihi Sayısı 

02/10/2013 72 
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