T.C
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
UYGULAMA YÖNERGESİ
AMAÇ
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Yüksekokulu’nda lisans
düzeyinde öğrenim gören Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin meslek derslerinde almış oldukları teorik
bilgileri, uygulama alanlarında yürütebilmeleri için, öğretim elemanları ve öğrencilerin uyması gereken
usul ve esasları belirlemektir.
KAPSAM
Madde 2- (1) Bu yönerge, Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin ve
görev yapan öğretim elemanlarının;
a- Hemşirelik Esasları,
b- İç Hastalıkları Hemşireliği,
c- Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği,
d- Doğum – Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,
e- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,
f- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,
g- Halk Sağlığı Hemşireliği
dersleri için, uygulama yapacakları yerleri ve buralardaki sorumluluklarını, uygulama kıyafetlerini ve
uygulamanın değerlendirilmesindeki esasları kapsar.
HUKUKİ DAYANAK
Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Sinop Üniversitesi Eğitim- Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Bölüm Başkanı: Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanını,
b) Uygulamanın Değerlendirilmesi: Öğrencilerin uygulama yaptıkları resmi/özel, kurum/
kuruluşlardaki çalışmaları ile ilgili öğretim elemanları tarafından yapılan değerlendirmeyi,
c) Uygulamalı Ders: Yarıyıl içinde klinik, laboratuvar ve ders içeriğine uygun resmi/özel, kurum/
kuruluşlardaki yürütülmesi zorunlu olan derslerini,
d) Uygulama Süresi: Başlangıç ve bitiş tarihleri uygulama yaptıran öğretim elemanı ve bölüm
başkanının önerisi ile yüksekokul müdürü tarafından, akademik takvime bağlı olarak belirlenen
süreyi,
e) Uygulama Yeri: Ders içeriğine uygun olarak uygulamanın yapılacağı resmi/özel, kurum/
kuruluşları,
f) Uygulama Yürütücüsü: Uygulama ile ilgili görevlendirilen öğretim elemanı ve yardımcılarını,
g) Üniversite: Sinop Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulunu
i) Yüksekokul: Sağlık Yüksekokulunu,
j) Yüksekokul Müdürü: Sağlık Yüksekokulu Müdürünü,
ifade eder.
GENEL BİLGİLER
Madde 5- (1) Yüksekokulumuzun dört yıllık öğretim planında belirtilen uygulamalı derslerle ilgili
olarak;
a) Öğrenci sayısı ve uygulama alanı durumuna göre, uygulamalar için birden fazla öğretim
elemanı görevlendirilebilir.
b) Temel meslek derslerinin yıl içi laboratuvar ve uygulamaları, yüksekokul öğretim planındaki
toplam ders saatini kapsamak koşuluyla, dönem başında ilgili öğretim elemanının önerisi ve
Yönetim Kurulu Kararı ile ders ve uygulama saatleri birleştirilebilir. Birleştirilmesi düşünülen
uygulamalı derslerin önce toplam teorik/laboratuvar ders saatleri, daha sonra ise hastane/alan
uygulama saatleri birleştirilebilir.

LABORATUVAR VE UYGULAMALARA DEVAM ZORUNLULUĞU
Madde 6- (1) Öğrenciler, uygulamalı dersin %80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı
çalışmaların (laboratuvar, klinik ve alan uygulamaları vb.) %20’sinden fazlasına devam etmeyen
öğrenciler, devamsızlıktan dolayı o dersten başarısız sayılırlar. İlgili dersin yarıyıl sonu sınavına
katılamazlar. Ancak devamsızlık nedeniyle sınavlara katılamayan öğrenciler ilgili dersin uygulamasına
devam etmek zorundadırlar.
UYGULAMANIN YAPILACAĞI YERLER
Madde 7- (1) Öğrenciler, uygulamalarını Yüksekokul Müdürlüğünce uygun görülen resmi/özel, kurum/
kuruluşları (sağlık kurumları, sosyal hizmetlere ait kurumlar, eğitim kurumları vb.) yaparlar.
TEORİK VE UYGULAMALI DERSLERE DEVAM
Madde 8- (1) Öğrencilerin I. Sınıfta almış oldukları “Hemşirelik Esasları” dersi ön koşullu derstir. Bu
dersten başarılı olamayan veya devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, üst sınıflardan hiçbir
uygulamalı meslek dersini alamaz. Bu ön koşullu dersten başarı ve devam zorunluluğunu yerine
getirmeyen öğrenci II. Yıl ve sonraki tekrarlarında daima teorik ve uygulamaya devam zorunluluğunu
yerine getirmesi gereklidir.
(2) Öğrenciler, mesleki uygulamalı (İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği,
Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği) derslerden devam zorunluluğunu yerine
getirmeyip devamsızlıktan kalmış ise, tekrar ilgili dersleri almak, teorik ve uygulamasına devam etmek
ve sınavlarına girmek zorundadır.
UYGULAMA KIYAFETİ
Madde 9- (1) Uygulamalı meslek derslerinde uygulama yerinde yapılan çalışmalar sırasında
öğrencilerin hemşire forması giymeleri zorunludur. Ancak, öğrenci hemşire üniforması yerine beyaz
önlük ya da uygulamaya gidilen kurumun çalışma ortamına ve prensiplerine uygun başka bir kıyafeti
dersin öğretim elemanın uygun görüşüyle giyebilir.
(2) Öğrenci Forması aşağıdaki özellikleri taşır:
a) Öğrenci hemşire forması, Yönetim Kurulunun belirlediği renk ve modelde, pantolon, üst
(tunik/ceket) ve tıbbi asepsi kurallarına uygun olmalıdır.
b) Öğrenci, formaya uygun ayakkabı giymelidir.
UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 10- (1) Uygulamalı derslerin değerlendirilmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılır.
a) Uygulamalı derslerin başarı notunun hesaplanmasında, Sinop Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır.
b) Başarı notu, 100 (Yüz) tam puan üzerinden hesaplanır. Başarı notu, ara sınav puanının % 40’ı
ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı puanının % 60’ının toplamından oluşur.
c) Ara sınav notu, uygulamalı derse ilişkin teorik sınav puanının % 50 ‘si ile dersin uygulama
değerlendirme puanının % 50’sinin toplamından oluşur.
d) Uygulamalı bir dersin uygulama değerlendirme puanı, 0 ile 49 arasında olan öğrenciler o dersin
yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavlarına katılamazlar. Bu şekilde başarısız olunan ders,
açıldığı dönemde uygulama ve teorik kısımlarına devam zorunluluğunu yerine getirilerek tekrar
edilir.
e) Uygulamalı bir dersin uygulama değerlendirme puanı 50 ile 100 arasında olan öğrenciler, o
dersin yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavlarına katılarak başarısız olmaları durumunda, dersi
açıldığı dönemde tekrar ederler. Ancak tekrar edilen bu dersin uygulama ve teorik kısımlarına
devam zorunluluğu bulunmaz. Bu durumdaki öğrenciler için uygulamalı dersin başarı notunun
hesabında bir önceki eğitim – öğretim yılının uygulama puanı kullanılır. Başarısızlığın devam
etmesi durumunda bu istisna sonraki yıllarda da uygulanır.
f) Hemşirelik Esasları dersinden başarısız olan öğrenciler için bu maddenin (e) bendinde yer alan
devam zorunluluğu muafiyeti bu Yönergenin 8 ‘inci maddesi hükümleri gereğince uygulanmaz.

UYGULAMA SORUMLULARI VE GÖREVLERİ
Madde 11- (1) Yüksekokul uygulama organizasyonundan Yüksekokul Müdürü’ne karşı Bölüm Başkanı
sorumludur.
BÖLÜM BAŞKANININ GÖREVLERİ
Madde 12- (1) Bölüm başkanının görevleri şunlardır:
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,
uygulama yürütücüsünün hazırladığı öğrencilerin uygulama listesini Yüksekokul Müdürlüğüne
önermek,
c- Uygulamaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, ortaya çıkan problemleri çözmek ve
gerektiğinde Yüksekokul Müdürlüğüne iletmek.
UYGULAMA YÜRÜTÜCÜSÜNÜN GÖREVLERİ
Madde 13- (1) Uygulama yöneticisinin görevleri şunlardır:
a- Uygulama yapacak öğrencilerin uygulama listesini hazırlayarak Bölüm Başkanlığına sunmak
b- Uygulama esnasında öğrencilerin devam durumları ve davranışlarını denetlemek,
c- Uygulamanın verimli olması için gerekli önlemleri almak, öğrencilerin çalışmalarını
yönlendirmek, denetlemek,
d- Uygulamalarla ilgili olarak, uygulama yeri ve bölüm başkanı arasındaki iletişimi sağlamak,
e- Uygulama raporlarını veya uygulama değerlendirme formlarını 100 (Yüz) puan üzerinden
değerlendirip bölüm başkanına bildirmek,
f- Öğrencilerin eğitimlerini uygulama amacına yönelik sürdürmelerini sağlamak.
UYGULAMA YAPAN ÖĞRENCİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Madde 14- (1) Uygulama yapan öğrencilerin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a- Uygulama yaptıkları süre içinde uygulama yerindeki çalışma düzenine ve disiplin kurallarına
uymak,
b- Uygulama sırasında öğrencilerin uygulama kıyafetleriyle ilgili olarak konulan kurallara uymak,
c- Uygulama alanlarında, uygulama yürütücülerinin kendilerinden istediği tutum, davranış, görev
ve sorumlulukları zamanında ve istenilen şekilde ve eksiksiz olarak yapmak,
d- Uygulamada ve kurum personeli ile ilişkilerinde meslek etiğine ve profesyonel ekip anlayışına
uygun tutum ve davranış göstermek,
e- Uygulama yerindeki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen göstermek,
f- Uygulama yürütücüsünün ve/veya Bölüm Başkanının görüş ve iznini almaksızın uygulama
yerinden ayrılmamak,
g- Uygulama yürütücüsünün ve/veya Bölüm Başkanı’nın görüş ve iznini almaksızın uygulama
yerini değiştirmemek
h- Uygulama yerlerinde yapmış oldukları çalışmalarına ilişkin notlar almak, kullanmaları gereken
formları doldurmak ve bu notları uygulama sonunda rapora dönüştürerek kullandıkları formlar
ile birlikte kendisine bildirilen sürede uygulama yürütücüsüne teslim etmek.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 15- (1) Bu yönergede yer almayan hususlarla ilgili durumlarda Sinop Üniversitesi EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili Yükseköğretim Kurulu’nca alınan ilke kararları uygulanır.
(2) Öğrencilerin yönergeye uyumları ve yönergede yer almayan sorunların çözümü, Yüksekokul
Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
Madde 16- (1) Üniversitemiz Senatosu’nun 25/09/2008 tarih ve 2008/37 nolu Kararı ile kabul edilen
Sağlık Yüksekokulu Uygulama Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 09/12/2011 tarihli 2011/74 sayılı Senato Kararı gereğince uygulamalı derslerin
uygulama başarı notunu vermek için yapılan komisyon sınavı kaldırıldığından; 2011 – 2012 Eğitim –
Öğretim Yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerimize talepleri halinde; bir defaya mahsus olmak
üzere uygulama notu yerine geçecek bir yazılı sınav yapılacaktır. Sınav, dersin okutulduğu dönemde
yapılacak olup; sınav tarihleri Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenecektir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 09/12/2011 tarihli 2011/74 sayılı Senato Kararı gereğince uygulamalı derslerin
uygulama başarı notunu vermek için yapılan komisyon sınavı kaldırıldığından; 2013 – 2014 Eğitim –
Öğretim Güz Yarıyılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerimizden Hemşirelik Esasları dışındaki
Mesleki uygulamalı derslerden başarısız olanların (Devamsızlık durumu hariç) uygulama notunun
belirlenmesinde öğrencinin talebi göz önüne alınarak:
a. Bir önceki Eğitim-Öğretim Yılının uygulama başarı notu geçerli olacaktır. Öğrencinin o derse
ait devam zorunluluğu bulunmayacaktır.
b. Öğrencinin başarısız olduğu dersin uygulama notunun belirlenmesinde devam zorunluluğu
koşulunu seçmesi durumunda, o dersin uygulamasına devam zorunluluğunu yerine getirmek
durumunda olacaktır.
YÜRÜRLÜK
Madde 17- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 18- (1) Bu yönergenin hükümlerini Yüksekokul Müdürü yürütür.
-Üniversite Senatosunun 06/03/2014 tarihli ve 2014/27 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

