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İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ 

(Kabulü:24.08.2016 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı) 

 

 

I.GENEL HÜKÜMLER 

AMAÇ 

Madde 1- Yönergenin amacı İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 

Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Meslek derslerine yönelik teorik bilgi ve becerilerini hasta 

başında uygulama alanına entegre etmek amacıyla, yarıyıl içinde ve Bitirme Stajı döneminde 

yapılan uygulamalı eğitimlerinde uymaları gereken yöntem ve ilkeleri belirlemektir. 

 

KAPSAM 

Madde 2- Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik 

Bölümüne kayıtlı öğrencilerin, Üniversite Senatosunca onaylanmış Eğitim-Öğretim 

Programında öngörülen uygulamalı meslek derslerinin uygulamalı eğitim esaslarını ve 

ilkelerini kapsar. 

 

DAYANAK 

Madde 3- Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

TANIMLAR 

Madde 4- Bu yönergede geçen; 

Yüksekokul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunu, 

Yüksekokul Müdürü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 

Müdürünü, 

Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Yüksekokul Yönetim Kurulunu, 

Yüksekokul Kurulu: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Kurulunu, 

Bölüm Başkanı: Hemşirelik Bölüm Başkanını, 

Bölüm Kurulu: Hemşirelik Bölüm Kurulunu, 

Meslek Dersleri: Hemşirelik Bölümünde okutulan kuramsal, laboratuvar ve uygulaması olan 

dersleri,  

Uygulama Yeri: Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Yüksekokulu Müdürlüğü, Bölüm 

Başkanlığı ve Öğretim Elemanının uygun gördüğü, yurtiçi ve yurtdışı resmi, özel sağlık 

kurumlarını, sosyal kurumları ve eğitim kurumlarını, 

Uygulama Süresi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olan Eğitim-

Öğretim 

Programında belirtilen uygulama süresini (saat/hafta), 

Uygulama Yürütücüsü: Uygulamalı dersin sorumlusu öğretim üyesini/ görevlendirilen 

öğretim elemanını / uygulama/ staj yeri yöneticisi yada sorumlusu/uygulama/staj yeri 

profesyoneli, 
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Bitirme Stajı Uygulaması: 7. ve 8. yarıyıl öğrencilerine uygulanan iki yarıyıldan oluşan 

uygulama sürecini, 

Uygulama Koordinatörü: Bölüm Başkanı adına Uygulama/Bitirme Stajı programının 

planlanması ve uygulanması düzenlemelerinden sorumlu, uygulamalı/meslek derslerin öğretim 

elemanları arasından görevlendirilmiş bir öğretim elemanı. 

II. UYGULAMALARLA İLGİLİ ESASLAR 

UYGULAMA AMACI 

Madde 5- Birey, aile ve toplumun; sağlığını koruyan, geliştiren; tanı, tedavi, bakım ve 

rehabilitasyonunu sürdüren profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla öğrenciye meslek 

derslerinde verilen kurumsal bilginin bütüncül ve etik bir yaklaşımla uygulamalı eğitimle 

beceriye dönüşmesi sağlanır. 

  

UYGULAMA SÜRESİ 

Madde 6- 

a.İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olan Eğitim-Öğretim 

Programında belirtilen sürelerdir. 

b.Bitirme Stajı uygulaması; 7. ve 8. yarıyıl öğrencilerine uygulanan iki yarıyıldan oluşan 

uygulama süreci olup, Uygulama Komisyonu Önerisi, Bölüm Kurulu kararı ve Yüksekokul 

Müdürü onayı ile Uygulama Koordinatörü tarafından yürütülür. 

c.Bitirme Stajı uygulama alanları danışmanın/meslek dersleri öğretim elemanının önerisine ve 

Bitirme Stajı öğrencisinin isteği de dikkate alınarak Bölüm Başkanının onayına göre seçilebilir. 

d. Bitirme Stajı uygulaması seçilen alanla ilgili derslerin, sorumlu öğretim elemanları 

tarafından danışmanlığı yapılır ve öğrencilerden Bölümlerine özgü staj değerlendirme raporları 

istenir. 

 

UYGULAMALARA DEVAM 

Madde 7- 

a. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu; 

o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70,uygulamalı dersler 

için % 80’dir. 

b. Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve bunların gerektirdiği 

veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla 

yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların 

sayısı ve başarı notuna katkısı, dönemin ilk iki haftası içinde ilgili dersin öğretim elemanınca 

öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve 

devamsız öğrenciler ilgili dönemin son haftasında ÖİDB’ye yazılı veya bilgisayar ortamında 

bildirilir. 

c. Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dahil, herhangi bir gerekçeyle bir 

dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. 

 

UYGULAMALARIN YAPILACAĞI YERLER/ALANLAR 

Madde 8- İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 

öğrencilerinin uygulamaları, dersin Öğretim Elemanı/Uygulama Koordinatörü önerisi, Bölüm 
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Kurulu kararı ve Yüksekokul Müdürlüğünün onayı ile uygun görülen Yurt içi/yurt dışındaki 

resmi ve özel sağlık-endüstri-sosyal ve eğitim kurum ve kuruluşlarında yapılır. 

 

ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU 

Madde 9- Öğrencinin; teorik ve uygulamalı/laboratuvarlı meslek derslerinde öğrendiği teorik 

bilgiyi, davranışa dönüştürecek psikomotor becerilerini; etik kurallar çerçevesinde ve ekip 

çalışması içerisinde kazanması amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda öğrenci, İstanbul Gelişim 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğine, Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu Uygulama Yönergesine ve Devlet Memurları kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 

davranmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü 

sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

 

UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Madde 10- 

a. Yüksekokul Uygulama eğitiminin değerlendirilmesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans-

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Esaslarında belirtilen şekilde yapılır. 

b. Uygulamalarında devam zorunluluğunun yanısıra, uygulama değerlendirmesi İstanbul 

Gelişim Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. 

(Değişik: 24/08/2016 Tarih 13/6 Senato Kararı ) c. Uygulaması olan derslerin başarı notu: 

Yarıyıl ara sınav (vize) notunun % 40’ ı ve yarıyıl sonu (final) sınavından en az 40 puan almak 

koşulu ile % 60’ ı (Yarıyıl sonu sınav notu; uygulama yapılan dersin öğretim elemanı tarafından 

verilen notun % 50’ si ile yazılı yapılan sınav notunun % 50’ sinin toplamından oluşur.) 

toplanarak başarı notu olarak hesaplanır. Yarıyıl sonu (final) sınav notu 40’ın altında kaldığı 

takdirde uygulama notu eklenmeden o ders için FF notu işlenir. 

 

KIYAFET 

Madde11- Bölüm öğrencileri laboratuar ve alan uygulamalarında, devlet memurları için 

öngörülen kılık-kıyafet hükümlerine ve Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun belirlediği forma 

modeline uyar. 

 

YÜRÜRLÜK 

Madde 12- Bu Yönerge 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME 

Madde 13- Bu yönergeyi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokul Müdürü 

yürütür. 

 

SON HÜKÜMLER 

Madde14- 

a.      Bu yönergede yer almayan hususlar staj sorumlularının önerileri üzerine İstanbul Gelişim 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olarak Bölüm Kurulu 

tarafından karara bağlanır. 
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b.Uygulama yapan öğrenciler uygulama süresi içerisinde uygulama yerinde uygulanan 

mevzuatta çalışma ve disiplin kurallarına aynen uymakla yükümlüdürler. 

 


