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T.C. 

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 

STAJ YÖNERGESĠ 

 

Amaç 

 

Madde 1: Bu Yönergenin amacı Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından yapılan stajların planlanması, yürütülmesi ve 

değerlendirilmesi ile ilgili temel kural, ilke yöntemleri düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2: Bu Yönerge Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Bölümü lisans eğitim-öğretim programlarında yer alan uygulamalı derslerin yürütülmesine 

ilişkin konuları kapsar. 

 

Madde 3: Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

öğrencileri stajlarını bu yönerge hükümlerine göre yaparlar. 

 
Madde 4:Hemşirelik Bölümü stajları; Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk 

sağlığı ve Hastalıları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı 

Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim derslerine ilişkin uygulamalardan oluşur. 

 

Dayanak 

 

Madde 5: Bu yönerge2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Bingöl Üniversitesi 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

 

Madde 6: Bu yönergede geçen; 

 

Bölüm Başkanı- Hemşirelik Bölüm Başkanı 

 

Sorumlu Öğretim Elemanı- Uygulama dersinin teoriğini yürüten ve staj için 

görevlendirilen öğretim elemanı/elemanları 

 

Uygulama Yürütücüsü- İlgili uygulamalı dersin stajını yürütmede görevlendirilen 

kişi/kişiler 

 

Uygulamalı Ders- Yarıyıl içinde klinik, laboratuar ve sahada yürütülmesi zorunlu olan 

dersler 

 

Uygulama Yeri- Uygulamanın yapılacağı resmi ve özel sağlık kuruluşları 
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Uygulamanın Değerlendirilmesi- Öğrencilerin uygulama yaptıkları kurumda her türlü 

çalışması ile ilgili öğretim elemanı/uygulama yürütücüsü tarafından yapılan değerlendirme 

 

Uygulama Süresi- Ders müfredatında belirtilen süreyi ifade eder 

 

Stajın Uygulanması 

 

Madde 7: Klinik/saha uygulaması ile ilgili hükümler aşağıda yer almaktadır. 

 

a) Öğrenciler, staj yaptığı ders için hazırlanan uygulama programına uymak ve 

uygulama gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundalar. 

b) Öğrenciler, ilgili staj için belirlenen uygulama yer ve saatlerinde uygulama 

yapmak zorundadırlar. 

c) Öğrencilere staj süresi dışında fazla mesai yaptırılamaz. Öğrencinin her bir iş günü 

8 (sekiz) saattir. Sorumlu Öğretim elemanın/uygulama yürütücüsünün onayı 

olmadan öğrenci staj alanı dışında çalışamaz, yer değişikliği yapamaz. 

d) Öğrenciler laboratuvar uygulamaları için; beyaz laboratuvar önlüğü, klinik 

uygulamaları için; bordo pantolon ve beyaz üst (en fazla diz üstünde olacak 

şekilde) üzerinde giyilen hırka siyah ya da bordo, eşarp beyaz renkte olmalıdır. 

Üniforma beyaz spor ayakkabı ile tamamlanmalı. Klinik alanda yapılan 

uygulamalar sırasında öğrencilerin hemşire üniforması giymeleri zorunludur. 

Uygulama alanı dışında öğrencilerin üniforma kullanmaları yasaktır. Sah 

uygulamaları için ise, Resmi kuruluşlarda (Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı 

Merkezi, Huzur Evi v.b. kuruluşlarda) öğrencinin kıyafeti Resmi 

KurumlarınKıyafet Yönetmeliğine uygun olacaktır. 

e) Öğrenciler, laboratuar ve klinik uygulama alanlarında cep telefonunu kapalı tutar 

veya sessiz konuma getirir. 

f) Öğrenciler klinikhemşiresinin izni ve denetimi olmaksızın herhangi bir invaziv 

işlem yapamaz. 

g) Öğrenciler laboratuar ve klinikuygulama alanlarında izinsiz fotoğraf çekemez, ses 

ve görüntü kaydı alamaz yayınlayamaz ve paylaşamaz. 

h) Kliniğe geçerli bir mazeret olmaksızın 30 dakikadan fazla geç kalan öğrenci o gün 

kliniğe alınmaz ve gün için klinik uygulaması yapmamış kabul edilir. 

i) Öğrenciler, laboratuvar, klinik ve saha uygulamalarında yukarıda belirtilen kıyafet 

kurallarına uymak zorundadırlar. 

j) Öğrenciler, staj süresi içinde staj yerinde uygulanan mevzuata, çalışma ve disiplin 

kurallarına uymakla yükümlüdür. Uygulama yerinde uygulama yürütücüsünün 

kendilerinden istediği mesleki görev ve sorumluluklarını zamanında ve istenilen 

şekilde eksiksiz olarak yaparlar. Her türlü araç ve gerecin dikkatle kullanılmasına 

özen göstermek zorundadırlar. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden 

doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca 

Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.  

 

Staj Yapacak Yerler. 

 

Madde 8: Uygulamalı dersin stajları; Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı Hastaneler ile 

İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Müdürlüğü, Toplum 

Sağlık Merkezleri, Yetiştirme Yurdu, Huzur Evi, Çocuk yuvası, Rehabilitasyon Merkezleri ve 

Okullar gibi alanlarda yapılabilir. 
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Staja Devam, Mazeret ve Ġzin 

Madde 9: Öğrenciler, stajların %80’ine katılmak zorundadırlar. Stajın %20’sinden 

fazlasına katılmayan öğrenci staja devamsız kabul edilip, ilgili stajdan başarısız sayılır. Final 

sınavına giremez. Uygulamalı dersten devamsızlıktan kalan öğrenciler, o dersin hem teorik 

hem de uygulamasını tekrar etmek zorundadır. Raporlu olunan günler staj devamsızlığından 

sayılacaktır. 

Stajın Değerlendirilmesi 

Madde 10: Öğrencilerin staj notu; sorumlu öğretim elemanı ve uygulama yürütücüsü 

tarafından verilir. Stajın değerlendirilmesinde, ilgili dersin staja özgü değerlendirme formu 

kullanılır. Stajın başlamasından önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı staj değerlendirme 

formuyla ilgili öğrencileri bilgilendirir. Staj notu 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirilip 

final notunun %20’sini oluşturacaktır. Öğrencinin stajdan başarılı sayılabilmesi için 100 (yüz) 

üzerinde 60 tam not alması gerekir. 

Sorumlu Öğretim Elemanı ve Uygulama Yürütücüsünün Görevler 

Madde 11: 

a) Uygulama yapacak öğrencilerin uygulama listesini hazırlamak ve uygulama yerlerine 

göndermek, 

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 iletmek, 

f) Öğrencilerin uygulama amacına yönelik eğitimlerini sağlamak, 

g) Öğrencinin uygulama alanına uyumunu sağlama 

h) Öğrenciye sürekli rehberlik etme 

 

Son Hükümler 

 

Madde 12: Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler doğrultusunda yenilenebilir. 

 

Madde 13: Bu yönergede yer almayan uygulamalara ilişkin durumlarda Bingöl 

Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 

Madde 14: Bu Yönerge hükümlerini, Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri fakültesi 

Hemşirelik Bölüm Başkanı yürütür. 

 

Madde 15: Bu yönerge Bingöl Üniversitesi Senatosu’nun onayladığı tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 


