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Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1: Bu yönergenin amacı, T.C. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
öğrencilerinin meslek derslerinde almış oldukları teorik bilgileri uygulama alanlarında
yürütebilmeleri için öğretim elemanları ve öğrencilerin uyması gereken ilke ve kuralları
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2: Bu yönerge Hemşirelik Yüksekokulunda yapılan stajlara ilişkin temel ilke ve
yöntemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3: Bu Yönerge; 14 Temmuz 2010 tarih 27641 sayılı R e sm î G azete 'de yayımlanan
“Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, 2 Şubat
2008 tarih 26775 sayılı R e sm î G azete'dc yayımlanan “Doktorluk. Hemşirelik, Veterinerlik,
Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair
Yönetmelik” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4: Bu yönergede geçen;
Intern Uygulaması: Yedinci ve Sekizinci yarıyılda son sınıf öğrencilerinin yürüteceği
eğitim-öğretim programında belirtilen dönem içi uygulamayı,
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: 6331 Sayılı îş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17.
Maddesine göre kanun kapsamında verilen eğitimi,
Kurum/Kuruluş: Öğrencilerin Yarıyıl içi Uygulama/Stajı yapacağı kamu ya da özel
kuruluşları.
Öğrenci: T.C Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencisini.
Senato: T.C Maltepe Üniversitesi Senatosunu,
Staj Komisyonu: T.C Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğünce
oluşturulan stajların koordinasyonu ve kontrolünden sorumlu komisyonu,
Staj Sigortası: Öğrencilerin öğrenimleri süresince klinik uygulamaları, yaz stajı ve intem
uygulaması sırasında yapılan iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını,
Staj Sorumlu Öğretim Elemanı: Uygulamaların yapılacağı kuruluşlardaki uygulamadan
sorumlu ve uygulamalar sırasında öğrencilerle birlikte klinikte bulunarak, eğitimlerine
rehberlik yapan öğretim elemanlarını.
Uygulama Yürütücüsü: Stajlar için görevlendirilen öğretim elemanı yardımcıları ya da staj
yapılan kurumlardaki hemşireleri,
Üniversite: T.C Maltepe Üniversitesini,
Yarıyıl içi Uygulama: Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleriyle ilgili
/kuruluşlarda ve/veya dersin gerektirdiği yerlerde uygulanan hasta ya da sağlıklı bireylerle,f't
yapılan uygulamalı eğitimi.
/

Yüksekokul: T.C Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunu ifade eder.
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Genel İlkeler
Madde 5: Uygulamaların Yürütülmesiyle İlgili Genel İlkeler
a) Yüksekokulun dört yıllık öğretim programında belirtilen uygulamalı derslerin teorilerini
yürüten öğretim elemanı aynı zamanda uygulamaları yürütmekten de sorumludur.
b) Öğrenci sayısı ve uygulama alanı durumuna göre birden fazla öğretim elemanı
görevlendirilebilir.
c) Staj Komisyonu; müdür yardımcısı, eğitim ve staj koordinatörleri ve ilgili dersin öğretim
elemanlarından oluşur.
Stajların düzenlenmesi, koordinasyonu, denetimi ve değerlendirmesi bu komisyon tarafından
yapılır.
Staj komisyonun görevleri:
• Stajlar için ön çalışma yapmak,
• Uygulama yürütücülerini belirlemek,
• Öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak,
• Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalarını sağlamak,
• Stajların belirlenen ilkeler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
d) Öğrencilerin staj sigortası işlemleri, sağlık raporu alma, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
staj öncesinde tamamlanmış olmalıdır.
e) Yarıyıl içi uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek tüm olumsuzluklar zaman
geçirilmeden ilgili öğretim elemanlarına bildirilir.
f) Stajların sonunda genel bir değerlendirme yapılır ve sonuçlar bir sonraki staj/uygulamanın
düzenlenmesi sırasında kullanılır.
Stajların Yapılacağı Yerler ve süreleri
Madde 6:
a) Hemşirelik Yüksekokulunda kayıtlı öğrencilerin yarıyıl içi uygulamaları Üniversite
Senatosunca onaylanmış eğitim-öğretim programında belirtilen sürelerde gerçekleştirilir.
Hemşirelik anadal zorunlu derslerinin uygulama süresi programda belirtildiği şekildedir.
Dördüncü yıl güz/bahar yarıyılında planlanan “Intem Uygulaması” eğitim-öğretim
programında belirtildiği sürelerle uygulanır.
b) Yarıyıl içi uygulama (staj) yerleri mesleki ders öğretim üyesi/elemanı ile koordine edilerek
staj komisyonunun belirlediği kamu/vakıf/özel kuruluşlarına bağlı ayaktan ve yataklı sağlık
merkezleri/hastaneler ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu (huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon
merkezleri, aile sağlığı merkezleri, okullar ve işyerleri vb.) diğer kuruluşlardır.
c) Yarıyıl içi uygulamaların planlamaları bahar yarıyılı için güz yarıyılı sonunda; güz yarıyılı
için bahar yarıyılı sonunda yapılarak öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi uygulamalar süresince
görevlendirilen öğretim elemanları öğrencilerin uygulamalarını takip ve kontrol ederler.
d) Öğrenciler yarıyıl içi uygulamaya ve/veya staja başladıktan sonra ilgili öğretim elemanı ve
staj komitesinin bilgisi ve onayı olmadan staj yeri değişikliği yapamazlar.
_

e) Grev ve loka\1 uygulaması, vefat, karşılıklı olumsuzluklar, deprem, yangın, sel gibi doğal
afet durumlarında, öğrenciler uygulamalarım/stajlarını Staj Komisyonu onayıyla başka bir
kurum ya da kuruluşta sürdürebilirler.

Stajlara devam zorunluluğu
Madde 7:
a) Yarıyıl içi uygulamalarda Üniversitenin yönetmeliğine uygun olarak %80 devam etme
zorunluluğu vardır. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde uygulama/staj yapılmaz.
Uygulamaya/staja devam koşulunu sağlayamayan öğrenci ilgili dersten doğrudan kalmış
sayılır. Öğrencilerin devam durumu yoklama listesi ile takip edilir. Öğrenciler uygulamaya
geldiklerinde yoklama listesini sorumlu öğretim elemanı nezaretinde ya da onun belirlediği
kişi önünde imzalar.
b) Devamsızlığı %20’yi aşan öğrencilerin durumları ve mazeretleri Yüksekokul Yönetim
Kurulu tarafından değerlendirilir.
Staj Değerlendirmesi
Madde 8:
Hemşirelik dersleri kapsamında yapılan yarıyıl içi uygulamalar sırasında öğrencilerin
değerlendirilmesi, çeşitli yöntemler (yazılı sınav, sözlü sınav, hasta başı klinik sınav,
yapılandırılmış beceri sınavı, gözlem formları, bakım planı, performans notu vb.) kullanılarak
öğretim elemanlarınca yapılır ve “uygulama notu” verilir. Değerlendirmeye esas olan
uygulamalar ve ağırlıkları öğretim elemanları tarafından öğrencilere staj başlangıcında
duyurulur.
UÇUNCU BOLUM
Intern Uygulaması
Hedef ve Amaçlar
Madde 9: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu yedinci ve sekizinci yarıyıl
uygulaması “Intem Uygulaması” olarak adlandırılmıştır. Intem Uygulamasının hedefi
öğrencinin önceki yıllarda kazandığı ve mezuniyet sonrasında yeterli olması beklenen tüm
bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilerde ustalık elde etmiş olmasına yardımcı olmaktır.
Uygulamalar, Staj Komisyonunun öngördüğü ve uygun bulduğu yerlerde yapılır. Uygulama
yerleri, süresi ve öğrenme hedefleri öğretim elemanlarınca uygulamanın başladığı hafta
öğrencilere duyurulur.
Amaçlar
a) Öğrencilerin çeşitli uygulama ortamlarıyla ilgili hemşirelik becerileri konusunda yeterlilik
kazanmasını sağlamak,
b) Öğrencilerin doğru uygulama basamaklarını kullanarak, uygulama alışkanlığı
geliştirmesini sağlamak,
c) Öğrencilerin klinik karar verme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak.
d) Öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak,
e) Öğrencilerin verilen bakım yönetiminde hemşirelik sürecini, eleştirel düşünme ve problem
çözme becerilerini kullanmasını sağlamak,
f) Öğrencilerin mesleğe oryantasyonuna yardımcı olmak.

g) Intem stajlar için öğrenci, staj değerlendirme formunu staj yaptığı birimin yetkilisine verir.
Bu form, staj bitiminde yetkili kişi (servisin sorumlu hemşiresi, başhemşire, eğitim hemşiresi
veya hemşirelik hizmetleri müdürü) tarafından doldurulup onaylandıktan sonra, kapalı zarf
içerisinde Staj Komisyonuna gönderilir. Kaşe/mühür ve/veya onayı olmayan formlar
değerlendirmede dikkate alınmaz.
Öğrenci Uygulama Kıyafeti
Madde 10:
a)
Öğrenciler klinik uygulamalar sırasında staj yapılan yerde gerek koruyucu olarak,
gerekse işin niteliği ve ilgili kurumun gerektirdiği bir kıyafet giyme zorunluluğu olan hallerde
bu kurallara uymalıdırlar.
b)
Klinik uygulamalarda öğrenciler yüksekokulun belirlediği ve üniversitenin amblemini
taşıyan hemşire ünifonnası giymelidir.
c)
Üniforma, yalnızca uygulama alanında giyilmeli temiz, ütülü olmalı ve öğrenci
kimlikleri takılmalıdır.
d)
Genel görünüm ünifonna bütünlüğüne uygun şekilde olmalıdır.
o Kız öğrenciler saçları arkadan tam olarak toplanmış, tırnaklar temiz, kısa, ojesiz veya
renksiz ojeli olmalı, saniyeli saat ve küçük küpe dışında takı olmamalıdır, başörtüsü
takan kız öğrencilerin iç ve dış başörtüleri beyaz olmalıdır,
o Erkek öğrenciler staj yaptığı alanın çalışma ilkelerine ve kurallarına uygun şekilde
traşlı (saç/sakal) olmalıdır.
e)
Öğrenci üniformasının özellikleri:
o Öğrenciler stajlarda lacivert pantolon ve üzerine V yakalı, beyaz, öğrencinin tercihine
göre kısa/uzun kollu tunik giyerler.
o Öğrenciler üniforma üzerine beyaz/lacivert uzun kollu hırka giyerler. Öğrenci kimliği
klips ile hırka üzerine tutturulur.
Ayakkabılar kapalı, beyaz ve spor özellikte olmalı, dışarıda kullanılan ayakkabılar uygulama
sırasında giyilmemeli. uygulama için uygun ayakkabı bulundurulmalıdır. Cep telefonu
uygulama saatleri süresince sessiz/titreşim durumunda kapalı tutulmalı ve yalnızca
gerektiğinde kullanılmalıdır. Uygulamalar sırasında öğretim elemanının onayı ve
hasta/personelin izni olmaksızın fotoğraf/görüntü çekilmemeli, ses kaydı yapılmamalıdır
Uygulama Sorumluları ve Öğrencilerin Görevleri
Madde 11: Uygulama Yürütücüsünün Görevleri
a) Öğrencilerin staj listesini hazırlamak ve uygulama yerlerine göndermek,
b) Uygulama sırasında öğrencilerin devam durumlarını ve davranışlarını denetlemek,
c) Öğrencilere klinikte yapacakları görevleri bildirmek ve hastalar için hemşirelik bakım
planlarmı/hemşirelik becerilerini uygun şekilde yaptırmak.
d) Öğrencilerin hastabaşı uygulamalarında yanlarında bulunarak uygulamalarını tam ve
güvenli bir şekilde yapmalarını sağlamak,
e) Uygulamaların verimli olması için gerekli önlemleri almak, öğrencilerin çalışmalarını
yönlendinnek, denetlemek,
f) Uygulama sırasında çıkan sorunları (hasta veya klinik personeliyle) gidermek, gideremediği
durumlarda staj sorumlusu veya Staj Komisyonuna bildirmek,
g) Öğrencilerin klinik çalışanlarıyla ekip anlayışı içinde çalışmalarını sağlamak,
h) Uygulama sırasında ve sonrasında öğrenci değerlendirme formlarına uygun olarak
öğrencinin değerlendirmesini yapmak. Staj sonunda öğrencinin başarısını Üniversitenin not
ve harf sistemine göre düzenleyerek öğrenci işlerine bildirmek.
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Madde 12: Uygulama Yapan Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları
Öğrenciler yarıyıl içi uygulamalarda öğretim elemanlarının eğitim, gözetim ve denetiminde
aşağıda belirtilen görevleri yaparlar:
a) Öğretim elemanlarının teorik ve pratik olarak verdikleri derslere uygun olarak, uygulamaya
hazırlanmak,
b) Uygulama yerlerindeki çalışma düzeni ve disiplinine uymak, uygulama yerinden izinsiz
ayrılmamak,
c) Uygulamada sorumluluğunu aldığı bireylere hemşirelik bakımı vermek ve hemşirelik
bakım planlarını hazırlamak,
d) Uygulamaları sırasında kullandığı araç ve gereçlere zarar vermeden kullanmak ve iade
etmek. Aksine hareket edenler meydana gelecek zararı ödemekle yükümlüdürler.
e) Uygulamalarını kliniğin çalışma düzenini aksatmayacak şekilde sürdürmek ve öğretim
elemanlarının uygun gördüğü çalışmalara (örneğin; hasta vizitelerine, ameliyatlara, tedavi
uygulamalarına vb.) katılmak,
f) Klinikte görevli tüm çalışanlarla ekip anlayışı içinde çalışmak.
Maddel3: Maltepe Üniversitesi Senatosunca kabul edilen bu Yönerge, Senato kabul
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Maddel4: Bu Yönerge, Maltepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Ek: Bu yönerge 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanacaktır.

