MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1–(1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık
Yüksekokulu’nda okutulan mesleki uygulamalı dersler ve yaz stajlarına ilişkin esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2–(1) Bu yönerge, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık
Yüksekokulu’nda okutulan mesleki uygulamalı dersler ve yaz stajlarına ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3–(1) Bu yönerge; 27.11.2006 tarih ve 26359 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim –Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16
ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4–(1) Bu yönergede geçen;
a) Müdür: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu Müdürünü,
b) Yüksekokul: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulunu,
c) Yüksekokul Kurulu: Bucak Sağlık Yüksekokulu Kurulunu,
ç) Rektörlük: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünü,
d) Senato: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
f) Yaz stajı Komisyonu: Müdür tarafından görevlendirilen biri ilgili bölümün başkanı olmak üzere
aynı bölümden iki öğretim elemanından oluşan üç kişilik yaz stajı komisyonunu,
g) Yaz Staj Yeri: Öğrencinin staj yaptığı yurt içi ve yurtdışı sağlık kurum/kuruluşunu,
ğ) Yaz Stajı Yürütücüsü: Staj yapılacak sağlık kurumunda öğrenciye doğrudan iş ve görev
veren, denetleyen ve değerlendiren kişiyi,
h) Yönetim Kurulu: Bucak Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulamalı Dersler, Uygulamalı Mesleki Dersler ve Uygulamadan Oluşan Mesleki Dersler
Amaç
MADDE 5-(1) Uygulamalı derslerin, öğrencilerin alanlarına yönelik sahip olması gereken
tüm bilgi ve becerileri kazanabilmesi için önceki dönemlerde edindiği teorik ve pratik bilgileri,
hasta sorumluluğu alarak uygulayabilmesi ve geliştirebilmesini sağlamaktır.
Dersler
MADDE 6–(1) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu’nda ortak
zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, teorik, uygulamalı ve laboratuvarlı dersler yer almaktadır. Bu
derslere ilaveten klinik uygulama, uygulama defteri, proje, seminer, bitirme ödevi, yaz stajı ve
eğitim gezileri yaptırılabilir.
Uygulama yerlerinin seçimi
MADDE 7–(1) Uygulama yerleri, yeterli donanıma ve diğer olanaklara sahip belli başlı kamu
ve özel kuruluşlar arasından seçilir.
(2) Uygulama yerlerinin belirlenmesi ve uygulama programları; Anabilim Dalı Başkanları ve
dersin sorumlu öğretim elemanı/ elemanları tarafından bölüm başkanının onayı alınarak, uygulama
yerlerinin sorumlularının da görüşleri alınarak yapılır.
Uygulamaların değerlendirilmesi
MADDE 8–(1) Öğrencilerin uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi,
uygulamayı yürüten öğretim elemanları tarafından yapılır.

(2) Öğrencilerin uygulama çalışmalarının başarı notu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesinde belirtilen geçer notlar:
AA 90-100, BA 85-89, BB 80-84, CB 75-79, CC 70-74) biri olmalıdır.
(3) Uygulaması olan derslerin başarı notunun belirlenmesi Uygulama I ve Uygulama II
şeklinde 2 aşamada yapılır. Uygulama I; arasınav dönemine kadar yapılan uygulamadır ve buradan
alınan uygulama notu arasınav notuna %25 oranında etki eder. Uygulama II; arasınav döneminden
yarıyıl sınavlarına kadar yapılan uygulamadır ve buradan alınan uygulama notu yarıyıl sınav notuna
%25 oranında etki eder. Uygulaması olan derslerin bütünleme sınavında alınan not, Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 20/4-ç maddesi
gereğince o dersin yarıyıl sonu sınav notu olarak işlem göreceğinden bütünleme notuna Uygulama
II notu %25 oranında etki eder. Elde edilen arasınav puanının %40’ı ile yarıyıl sonu
sınavı/bütünleme sınavı puanının %60’ı toplanır. Bu toplamın Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesinde belirtilen geçer
notlardan veya koşullu başarılı notlardan biri olması gerekir.
(4) Uygulama I ve Uygulama II notlarının aritmetik ortalaması CC (70-74)’den ve 2.00’den
az olan öğrenciler, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremezler ve o dersten başarısız sayılırlar.
Başarısız oldukları dersin teorik, uygulama ve laboratuvarına devam ederek dersin ilk açıldığı
yarıyılda yeniden alırlar. Öğrenci uygulamadan başarılı olmuş ancak yılsonu sınavında başarısız
olmuş ise, derse devam etmeden dersin ilk açıldığı yarıyılda ara sınav ve yılsonu sınavlarına girer.
Öğrencinin daha önce başarılı olduğu uygulama notu diğer yıllarda da geçerlidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yaz Stajı
Yaz stajının amacı ve süresi
MADDE 9– (1) Yaz stajının amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık
Yüksekokulu öğrencilerinin almış oldukları mesleki derslerin gereği olarak bilgi ve becerilerini
çalışma koşullarında pekiştirmek, hasta/kurum personeli ile işbirliği ve ekip içerisinde çalışma
yeteneklerini geliştirmek ve gelişmiş teknolojik donanımı kullanma ve komplike vakaları izleyip
gerekli bakımı verebilme becerilerini geliştirmektir. Yaz stajı, 2. sınıfta 15 iş günü ve 3. sınıfta 15 iş
günü olmak üzere toplam 30 iş gününden (240 saat) az olamaz ve 1 tam iş günü 8 saat olarak
hesaplanır. Yaz stajı takvimi, ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine Yüksekokul Yönetim
Kurulunun belirleyeceği tarihler arasında yarıyıl sonu sınavlarının bitiminden sonra yapılabilir.
Yaz stajının yapılabileceği yerler
MADDE 10– (1) Hemşirelik Bölümü öğrencileri, yurt içi stajlarını; Üniversite/eğitim ve
araştırma hastanelerinde ve Devlet hastanelerinde yapabilirler. Yurt dışı staj yerinin uygunluğu
konusunda karar vermeye Yaz Stajı Komisyonu yetkilidir.
(2) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri, yurt içi stajlarını; 112 komuta
merkezleri veya istasyonlarında, devlet hastaneleri ya da vakıf ve üniversite hastanelerinde, il afet
ve acil durum müdürlüklerinde (AFAD), itfaiye teşkilatlarında yapabilirler. Yurt dışı staj yerinin
uygunluğu konusunda karar vermeye Yaz Stajı Komisyonu yetkilidir.
Yaz stajına başlama koşulları ve staj başvurusu
MADDE 11-(1) Öğrencilerin Yaz Stajına başlayabilmeleri için o yılın veya o yıla kadar
okutulan mesleki derslerin devam koşulunu yerine getirerek, yarıyıl sonu sınavlarına katılma hakkını
elde etmesi gerekmektedir.
(2) Yaz stajı başvurusu bahar yarıyılı derslerinin başlamasını takip eden bir ay içinde yapılır.
Yaz Stajı yapacak öğrenci, Yüksekokuldan temin edeceği dilekçe (Ek 1) ve İş Yeri Staj Onay
Formunu (Ek 2) doldurur.
(3) Doldurulan formlar, bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınavlarından 15 gün önce İş Yeri Onayı
ve Yaz Stajı Komisyonu onayı yapılmış olarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilir.
(4) Öğrenci Yaz stajına başlamadan önce Yüksekokul tarafından hazırlanmış olan Staj
Dosyasını (Yaz Stajı Öğrenci Değerlendirme Formu (Ek 3) ve Yaz Stajı Öğrenci Devam Çizelgesi
(Ek 4), Yaz Stajı Rehberi (Ek 5)) ilgili Bölüm Sekreterliğinden temin edilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 12– (1)Yaz Stajına devam zorunludur. Geçerli özürler nedeniyle devam edilemeyen
günler, staj süresinin %10’unu geçemez ve %10’undan fazla devamsızlık yapan öğrenciler stajdan
başarısız sayılır.
Stajın uygulanması
MADDE 13– (1) Yaz stajı yapacak öğrenci Staj Dosyasını, Staj Yürütücüsüne teslim eder.
Staj bitiminde yaptıkları tüm çalışmalarla ilgili formlar (Ek 3, 4, 5) Staj Yürütücüsü tarafından
doldurularak gizli yazı ile Yüksekokula gönderilir.
Yaz Stajı Komisyonu ve yaz stajlarının değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin staj yaptıkları sağlık kurumlarındaki çalışmaları;
1) Staj Yürütücüsü tarafından değerlendirilir ve Yüksekokul tarafından gönderilen ‘Staj
Değerlendirme Formu’nda öğrenciye tam not 100 (yüz) üzerinden bir staj notu verilir.
2) Staj Kurulu, değerlendirme sonuçlarını denetleme, gerektirdiğinde değiştirme ve staj
tekrarına karar verme yetkisine sahiptir.
3) Stajın başarılı sayılması için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur. Staj
değerlendirme sonuçları başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Başarısızlık durumunda zorunlu staj
bir sonraki dönem tekrarlanır. Yaz stajından başarısız olan öğrenciler başarılı olamadıkları sürece
mezun olamazlar.
4) Yaz Stajı Uygulama ve Değerlendirme Komisyonu değerlendirme sonuçlarını güz
yarıyılının birinci ayı sonuna kadar Yüksekokula sunar.
5) Yaz stajı uygulama ve değerlendirme komisyonu, gereğinde uygulama yerlerini görebilir,
öğrencileri denetleyebilir ve yetkililerden öğrenci hakkında gerekli bilgileri alabilirler.
Hazırladıkları raporu Yüksekokula sunar. Bunlar öğrencinin başarı durumunda dikkate alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kılık, Kıyafet, Görev ve Sorumluluklar
Uygulamalar ve yaz stajlarında kılık kıyafet
MADDE 15– (1) Öğrencilerin, güz ve bahar yarıyıllarında okutulan derslerin
Uygulamalarında ve yaz stajında Yüksekokulun belirlediği üniformayı, laboratuvar çalışmalarında
ise laboratuvar önlüğü giymeleri zorunludur.
(2) Aile sağlığı merkezi, okullar, ev ziyaretleri, itfaiye teşkilatları gibi saha uygulamalarında
öğrencilerin giyecekleri giysi, uygulama alanının özelliğine göre üniforma ya da laboratuvar önlüğü
olarak, sorumlu öğretim elemanlarınca belirlenir.
(3) Öğrenciler, tüm uygulamalar sırasında öğrenci kimlik/tanıtım kartını takmak zorundadır.
Uygulamalar ve yaz stajlarında öğrencilerin görev ve sorumlulukları
MADDE 16–(1) Öğrenci uygulama/staj yaptığı süre içerisinde, uygulama/staj yerinde
uygulanmakta olan çalışma saatlerine uymak,
(2) Uygulama/staj yerlerinde, kurum personelinin uymak zorunda olduğu mevzuata uygun
davranmak ve Yüksekokulun belirlediği üniformayı giymek,
(3) Uygulama/staj yerlerinde, hasta bakımı ile ilgili sorumluluklarını zamanında ve istenen
şekilde eksiksiz olarak ilgili kişilerin gözetimi ve denetimi altında yapmak,
(4) Uygulama/staj yerlerinde, kurum personeli ile ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranmak,
(5) Uygulama/staj sırasında her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına azami özen
göstermek,
(6) Uygulama/staj yerlerini değiştirmemek ve izinsiz olarak terk etmemek,
(7) Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenciler hakkında uygulamadan sorumlu öğretim
elemanı ya da Staj Yürütücüsü tarafından tutulan tutanak üzerine, Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kesin kayıt işlemleri
MADDE 17– (1) Yüksekokulumuza kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen

belgeler ve esaslara göre yapılır. Kayıt işlemleri sırasında öğrenci yerleştirme kılavuzunda
belirtildiği hallerde aday öğrencilerden ilgili bölümün eğitim-öğretimini ve mesleğini yapabilmesine
engel olan bir nedenin bulunmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu istenir. Yatay geçiş veya dikey
geçiş ile Yüksekokula yapılacak başvurularda da kayıt işlemleri sırasında sağlık kurulu rapor isteği
geçerlidir.
Yönergede hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 18–(1) Bu yönergede yer almayan hususlar hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ile Üniversite Senatosunun ve Yüksekokul Kurullarının kararları ile diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu yönerge, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunca kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu yönerge hükümlerini, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık
Yüksekokulu Müdürü yürütür.
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