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T.C.

YALO\A trNİvnnsİrnsİ
SAĞLIK niı,iryır,nni raxür,TEsi
HEMŞİRELİK nÖı,tııvıÜ

rr,İNİıgaLAN UyGULAMALARI yöNERGEsi

riniNci

göLüIvI

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu

yönergenin amacı, Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

HemŞirelik Bölümü öğretim planında yer alan ul,gulamalı mesleki dersler ile İntörnltik
UYgulaması I ve İntömiük Uygulaması Ii derslerinin klinik/alan uygulamalarına ilişkin usul ve
esaslarr dtizeniemektir.

Kapsam

MADDE

2-

(l) Bu yönerge, Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Faktittesi Hemşirelik Bölümü

öğretim planında yer alan uygulamalı mesleki dersler ile İntörnlük Uygulaması I ve İntörnlük

UYgulaması II derslerinin uygulamalarına ilişkin genel ilkeleri, görev ve sorumluluklarr,
uygulamaların değerlendirilmesini, sigorta ve mali yükiımlülükleri, kılık kıyafete ilişkin
hükiimleri ve öğrencilerin disiplin işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu yönerge,2547 sayıli Yükseköğretim Kanunu'na (14. ve 44. maddeleri),

Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanıınu'na (5. maddenin b fıkrası) dayanır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede

a)

geçen;

İntörn Hemşire: Hemşirelik Böliimü öğretim planında yer alan Hemşirelik Esaslarr,
İÇ Hastalıkları Hemşireliği, Cenahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın

Hastalıkları HemŞireliği, Çoc,.ık Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, psikiyatri
HemŞireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Hemşirelikte Yönetim derslerinden başariiı
oluP, İntörnltik UYgulaması I ve İntörnlük Uygulaması II derslerinin uygulamasını
yapmaya hak kazanan son sınıf hemşirelik öğrencisini,
i,
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b) intörnlük Uygulanası I ve İntörnlük lıygulaması II Dersleri Uygulaması:
uygulamalı mesleki dersleri başan

ile

tamamlayan öğrencilere, hemşirelik

mesleğinin gerektirdiği mesleki bilinç ve deneyimi kazandırmak ve pekiştirmek, bitgi

c)

ve becerileri geliştirmek amacılla kliniValanda yapılan uygulamayı,

Öğrenci: Uygulamalı mesleki dersierin uygulamasınr yapacak öğencileri,

d) Ön Şarth Dersler: Alt yanyıl

ı-e

yıllaıda okutulan ve bir başka derse devam hakkmı

kazanabilmek için mutlaka başarılması gereken dersleri,

e) Ligulama Değerlendirme Formu/Beceri Değerlendirme Formu: Ögrencinin
uygulamadaki becerisini/başarısını değeriendirmede kullaıılmak için, sorumlu
öğretim elemanı/elemanlan ıarafindan diizenlenen, böliim kurulunda karara
bağlanaıak dekanlığa sunulan ıe fakülte yönetim kurulıınca onaylanan formu ifade
eder.

iriıciBöLüM
Uygulamalarla İlgiİ Genel İükeler
Uygulamalı Mesleki Dersler

MADDE 5-

(1) Uygulamalı mesleki deısler: Hemşirelik Böliimü Lisans Ögretim Planında yer

alan Hemşirelik Esasları, iç Hastaiıklan Hemşireliği, Cenahi Hastalıklan Hemşireliği, Doğum

ve Kadın Hastalrkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Hemşireliği. Psikiyatri
Hemşireliği, HaJk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim, intömtiik Uygu.laması I ve
İntömliik UYgulaması II dersleridir. Bu derslerin uygulamaları, klinikte velveya alanda yapılır.
HemŞirelik Esasları dersinin laborafuvar Cersleri ise Hemşirelik Beceri Laboratuvarında yapılır.

İntörnlük Uygulaması

MADDE 6-

a)

I ve

II Derslerinin Uygulanıası

(1)

İntömliik Uygulaması I ve lııtömltik Uygulaması II dersleri; uygulamah mesleki
dersleri kapsamaktadır.

b)

iıtö,,ı]fü Uygulaması l ve
.

c)

İı,,.tömliik Uygulaması II dersini alacak öğrenci, dersi

alacak öğrenci sayıslna göre eşit oranda kontenjanı belirlenen uygulamalı mesleki
derslerden birini seçer.

İntömli.ik uygulaması

I ve İntömlü uygulaması II detsi

kapsamında alüğı

uygulamalı mesleki dersten başansız olan öğenci, yeni eğitim öğretim yılında aynı
İntörrnük Uygulamasr deısiı-ıe kayıt yaptırmak ve dersin teorik eğitimine
ve
'
'-'.,uygulamasrna devam etmek
,r,.

zorundadır.
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Uygulananrn Anacı

MADDE

7- (1) Uygulamalr mesleki dersierde yapılacak olan uygulamaıın amacı öğencilerin,

a)

Ögrenim gördiikleri bö]ümtin programında yer alan uygulama alan-lannı
tanrmalann4

b)

c)
d)
e)

f)

Derslerde aldıtlan teorik biigileıin uygulamaya aktanlmasına olanak veriieıek
bilişsel, duyuşsa1 ve psikomotor becerilerini geliştirmelerine,
Mezuniyet öncesi mesleki deneyim kazanmalanna,
Eleştirel düşiinme ve karar verme becerisi geliştirmelerine,

Sağlığı korum4 geliştirme, iedavi ve rehabilitasyon alan-iarında, birey, aile ve
topluma hemşirelik ba.lomı verebilmelerine,

Birey, aile ve topluma yöne]ik büti.incüJ balış açısıyla hemşirelik bakrm sıireci
doğrultusurıda veri toplaıra, tanılam4 bakımı planlama, uygulama ve
değerlendirme becerilerini ge Liştirmelerine,

g) kaııta dayalı aıaştrına

sonuçlanni hasta bakımına yaısıtrna becerisi

kazanmalann4

h)

i)
j)

Birey, aile ve toplumrın sağlık eğitimi gereksinimterini karşılamada öğIenme ve
öğetme siirecini kullanma]arı na,
Sağlık ekibi üyeleri ile iş biıtiği içinde çaiışabilmelerine,

Mesleki uygulamalanıda etkili iletişim, görüşme ve klinik yönetim becerilerini
kullanabilmelerine,

k)
1)

çalışaı güvenliği ilkelerine uygrın çalışabiimelerine.
Çalışmalan sırasında problen çözrne becerisi kazanmalanna,
Hasta ve

m) Mesleki ilke ve etik

değerlere uygun dav. anabilmelerine ve mesieki etik ilkeleri

benimsemelerine yardımcı olmaktır.

Devam Zorunluluğu

MADDE 8- (1) Öğrenciler

uygulamaları

n en az

%80'ine devam etmek zorundadrr.

uygulamaların %20'sinden fazlasrna devam etmeyen öğrenciler başansız sayılır. uygulamadan
devamsızlığı nedeniYle başarısız sayılaı öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez,
sonraki
yılda dersi teorik, laboratuvar ve uygularna olarak tekar eder.

/
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Uygulama Süresi

MADDE

9- (1) UYgulamalar akademik takvim]e belir]enen derslerin başlama tarihinde başlar,

derslerin bitiŞ tarihinde sona eıer. Uyguiamalar, haftalık ders dağılırn
çizelgesinde belirtilen
gün ve saatlerde, uygulama rotasyon plaılannda beliftilen yer ve taritüerde yapılır.

Uygulama Alanlan

MADDE

Öğencilerin uygrılama yapacağı alanlar: resmi ve özel hastaneler, koruyucu,
tedavi ve rehabilite edici sağlık hizrrreti veren aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi,
10- (1)

toPlum ruh sağlığı merkezi, huzurevi, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ve benzeri kurum
ve kuruluşlan ve il ve ilçe milli eğitim müdüliiklerine bağlı eğitim kurumlarıdır.
(2) UYgulama alanlan,

dersiı amacına

u1 gun

olacak şekilde, ilgili anabilim dallannrn sorumlu

öğretim elemaıı./elemanları tarafından be]irlenerek böliim başkaniığına önerilir. Öneriler bölüm

kurulı.ında göniŞülerek karaıa bağlanır. dekanlığa sunulur ve fakıilte ytınetim kurulunca
onaylanrr.

On Şartlı Dersler

MADDE 11- (1) Hemşirelik Esaslan

<iersini almayan

ya da dersi atıp başanlı olamayan

öğrenciler İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerralıi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın
Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Hemşiıeliği, Psikiyatri Hemşireliği,

Halk Sağlığı HemŞireliği ve Hemşirelii<te Yönetim derslerini alamazlar. Aynca belirtilen
derslerin heıhangi birinden başarısız olan öğrenci İntörniiik uygulaması
Uygulaması II derslerini alamaz.

I ve

İntörnlük

üçtntcü nöı,ünı
Görev ve Sorumluluk]ar
Bölüm Başkanı

MADDE

12- (1) Bölüm başkanınrn görei,ve sorumlulukları
şunlardır:

a)

HernŞirelik böliimiindeki uygulamalı mesleki derslerin ve İntömliik Uygularnası
I

ve İntömliik uygulaması II

derslerinin uygulamalannıı di,izenlenmesinden

sorumludur. uygulamaların akademik takvime bağlı olarak düzenli
bir şekilde
yiirüfümesi için gerekli tedbirleri alır, sorunlarr
çözer ve gerektiğinde sor laı-..,
dekarılığa

ileür.
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b)

uygulamadan sorumlu öğretim elemaılarınrn uygulama yapılacak aianiaıla ilgili

önerileri ve uygulama başarısırun değeriendirilmesinde ku]lanacaklan uygulama

değerlendirme formunda,/beceri değerlendirme formrurda varsa değişiklik
önerileıini böli.im kıırulunda karara bağlal,arak dekanlığa sunar.

c) Her yarıyıl başında uygulamah mesleki derslerin

uygulama

YiirühicüsVYiirütiiciilerini belirleyip, bölüm kurulunda karara bağlayarak dekanlığa
sunar.

d)
e)

Gerektiğinde uygulama alanlannı denetler.

Böliim başkaıı, dekana karşı sorumludur.

§orumlu Öğretim Elemanı

MADDE 13- (1) Sorumlu öğretim eleııanı,

uyguiaması yapılan dersin teorik losmınr da

yürüten, öğıetim elemanı/elemanlandır. Görev ve sorumluluklan şunlardır:

a)

Öğrencilerin uygulama alanrna uyumlannı kolaylaştıracak planlamalan yapal ve
amaca yönelik eğitimlerini sağlar.

b)

Uygulama yiirütticüsüyiirütücülerine dersin amacına yönelik rehberlik ve
danrşmanlık yapar.

c)

Uygulama siiresince öğencilerin yoklama.laırnı alır, devam durumlanru ve
davranşlannr denetler.

d)

UYgulamarun verimli oiması için gerekii önlemleri alır, öğrencilerin çalışmaiarınr
yönlendiriı, denetler, uygulanra ytirütiicüsVytirütticüleri ve hemşireler ile süekli iş

birliği halinde bulunur.

e)

f)
g)

Uygulamanın kuraliaıa uygıın yapılmasını sağlar, ortaya çlkan sorunlarr çözer,
gerektiğinde böli.im başkanlığına iletir.
HemŞirelik hizmetlerinin yürütiildüğü her alarıda öğrenciye ro1 model olacak bir
biçimde uygulama yapar ve },aptınr.

Öğrencilerin uygulama alanlarında yapmış olduğu çalışmaları değerlendirir,
öSenciye geri bildirim verir.

h) yarıyıl

sonrrnda uygulama değerlendirme formu./beceri değerlendirme formrrnu

doldurur ve öğencilerin yanrıl sonu uygulama başarr notunu verir.

m
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Ul,gulama Yürütücüsü/Yürütücüleri

MADDE 14- (1)

UYgulama yiirütiicüst'y'yiinitiicüeı,i, uygulama a]anlannda görevlendirilen

öğretim elemanlaııdr. Görev ve sorumluluklan şuılardır:

a)
b)

Sorumlu öğetim elemanı./elemanları i]e dersin amacına yönelik iş birliği içerisinde
çalışır.

Uygulama siiresince öğrencilerin yokiamalannı alrr, devam durumlarını ve
dawanışiannr denetler.

c)

UYgulamanın verimli olması için gerekli önlemleri alır, öğrencilerin çalışmalannr
yönlendirir, denetler, uygulama sorumlı.ısu ve hemşireler ile siirekli iş birliği
haiinde bulunuı.

d)

e)

f)

Uygulamanın kurallaıa uygun yapılmasını sağlar, ortaya çlkan sorunlarr çözer,
gerektiğinde uygulama sorun-ılusı:/sorumlulanna iletir.

Öğrencilerin uygulama alaıı]annda yapmış olduğu çalışmaları değerlendirir,
öğıenciye geri bildirim verir.
Hemşirelik hiznetlerinin yü ütiildüğii her alarıda öğrenciye ro1 model olacak bir

g)

biçimde, uygulama yapar ve }iaptlnl.

Uygulama alanındaki öğrencilere ilişkin gözlem ve gönişlerini sorumlu öğretim
elemanrna akianr.

h) yarıyıl

sonund4 uygulama değerlendirme formu./beceri değerlendirme formrınu

doldurur ve dersin sorumlu öğretim elemaruna teslim eder.

İntörnlük Uygulaması Rehber Hemşiresi

MADDE

15- (1) Intömlıik uygulaması rchber hemşiresi, intömlıık Uygulaması I ve intömlük

uygulaması

1I

derslerinin uygulamasının yapılacağı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli, en

az lisans mezunu ve iki yıl mesleki deneyime, mesleki ilke ve etik değerlere sahip olan,
öğretmeYe ve mesleki gelişime katkı vemıeye istekli oian, öğrencinin öğrenme gereksinim]enni

belirleyerek öğenciye rehberlik edebilen, iyi iletişim becerisine sahip olaıı hemşirediı.
(2) İntörrılük uygulaması rehber hemşiresi, uygulamaııın yapılacağı
resmi veya özel hastanenin

sağhk bakım hizmetleri müdiirtintin önerisi ve hastane yetkilisinin onayı, diğer sağhk
kurum,&uruluŞlarında hemŞirelik birimi sorumlusunun önerisi ve kurum/kuruluş yetkilisinin
onayı ile görevlendirilir.

,s;)*". i.
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Görev ve sorumluluklan şunlardıı-

a)
b)

c)

Dersin sorurıılu öğetim elemanı,/elemanları ile iş birliği içinde çalışır.

İıttlm hemşirelerin kliıikte 1,aptığı bakım ve tedavi uygulamalanndan ve eğitimöğretim faaliyetlerinden sorumludur.
İntöm hemşireleriı ylirütttiğii bakrm ve tedavi faaliyetlerine eşlik eder ve birlikte

yapılmasıru sağlar.

d)
e)

İıtOm hemşirelerin klinik ortama uyumlarını sağlar.

fl

İntöm hemşireierin yaşadığı sorunlara,2orluklara kaışı duyarlı olur ve

İntöm hemşirelerin uygulamada kaııta da},ah bilgiyi kullanmalannr teşvik eder.
baş

etmelerine yaıdımcı olur.

c)

Uygulama değerlendirme formu,/beceri değerlendirme formu kapsamında intöm
hemşireyi değerlendirir ve sorumlu öğretim elemanına teslim eder.

Öğrenci/İntörn Hemşire

MADDE

16- (1) Uygulama yapan ögrencilintöm hemşirenin görev ve sorumlulukian şunlardır:

a)

Uygulama yaptığı alaniann çahşma ve güvenlik kuıallanna uymakla ve mevcut
mek6n, araç ve gereçleri özenle kullarrmakla yükiimlüdiir. Bu yi.ikiimlrili,iklerini

b)

yerine getirmemesinden doğan heı ttirlü sorumiuluk öğrenciye aittir.

Uygulama alanlarında kendisine teslim edilmiş veya erişimine izin verilmiş olan
bilgileri, sadece göıevi ile ilgili işler içiı kullanır ve uygulama alanlannda hastalara

c)

ait bilgileri yetkili kişiler haricinde kimse ile ve sosyal medyada paylaşamaz.

Uygulama alanlannrn bi]gi sistemlerinde kullarulaıı,/yer alan programları, verileri
veya diğer ıınsurlan hukuka aykırı olarak ele geçirme, değiştirme, silme girişiminde

buiıınamaz ve bunlan nakledemez

d)

v eya

çoğaltamaz.

Uygulama alanina zamaıunda gelmek ve uygulama sorumlusu./yi.irütiicülerinin,
kendilerinden istediği görer{eri zamanrrrda ve istenilen şekilde eksiksiz olarak
yapmakla yilkiimlüdtirler.

e)

Uygulama sorumlusu./yiinltücüsii/intönrlük uygulaması rehber hemşiresi
gözetiminde hemşirelik bakımr

ve uygulamalan ile ilgili

sorumluluk]arıru

zamanrnda ve eksiksiz olarak yapmakla yiil«imlüdüler.

]

,

,i,\
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0

Bakım planlannı ve uygulamalara ilişkin çalışma raporlannr kendilerine bildirilen
siire içerisinde uygulama sorumlusı:./yiirütiicüsiine/intömliik uygularrıası rehber
hemşiresine teslim etmekle .viikiimlüdiirler.

Uygulama alanlannda hemşi:.elik mesleğine uygrın, kişisel temizlik-bakım ve kılık
kıyafet kuıailarına uymakla
h)

1

iikiimlü olup, kimlik kartlarını takmak zorundadırlar.

Uygulama sorumlusı.ı/yiirütiicüsiVintömliik uygulaması rehber hemşiresinin izrıi
olmadan uygulama alanından ayrılamazlar, uygulama alanını değiştiremezler ve
uygulamayı terk edemezler.

i)

Uygulama esnasında karşılaştıktaıı sorunlan ilgili
sorumlusuna,/ytirütiicüsi.ine/iıtömlük

uygulama

uygulaması rehber hemşiresine iletirler.

j)

Mesleki ilke ve etik değerlere uygun davranrılar.

k)

Uygulama alanlarındaki sağhk ekibi üyeleri ile iş birliği içinde çalışirlar.

1)

Uygulama a]aılannda cep teleforılaı.ınr kapaiı/sessiz konumda tutmakla
yükümlüdiirler.

DöRDtINCüBöLI]M
Uygulamaların Değerlendirilnesi

MADDE

17- (1) Uygulamalann değerleırdirilmesiyle

ilgili hususlar:

(a) Uygulamah mesleki derslerin uygulamalannrn değerlendiriimesi Yalova Üniversitesi
Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmetiği hfüiimlerine göre yapılır.

(b) Uygulamalı mesleki derslerin başan nofu 100 (yüz) tam puan iizerinden verilir.
Uygulamadan başanlı olmak için en az 50 (elli) puan almak zorunludur. Uygulama notu 5O'den
az olan öğrenciler o dersin

yanyıl sonu ve bütiinleme sınavına giremezler ve

o dersten başarrsız

sayılırlar.
(c) Intomlük Uygulaması I ve intönıliık Uyguiaması II derslerinin başarı notu 100 (yiiz) tam

puan iizerinden verilir. Uygulamadan caşarılı olmak için en az 60 (altrnış) puan atmak
zorunludur. uygulama notu 60'dan az olan öğenciler o dersin yarıyı1 sonu ve bütiinleme
srnavına giremezler ve o dersten başansız sayılrrlar.

(d) Öğıencilerin uygulama başarı durumıınun değerlendirilmesi dersin sorumiu
elemanr./elemaıı]an, uygulama yiirütiicü .viirütiicüİeri ve intöm hemşireler için

öğretrrn

vrsa.int6rdtık

A

\{,\
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uygulamasl rehber hemşiresi

ile birlit«e yapılır.

Uygulama başan durumu, uygulama

değerlendirme formu/beceri değeriendiime formunda yer alan hususlar dikkate a.lınarak,
kuramsal bilginin uygulamaya aktarrmı. gözlem ve izlemlerin değerlendirilmesi, seminerler,
o1gu srrnumu ve grup tarhşmalannda öğrencinin gösterdiği performansrn değerlendirilmesi

ile

belirlenir.

BESiNCİ BÖL{JM
Sigorta ve Ma|i YükümlüIükler

MADDE

18- (1) Sigorta ve mali yiikiimlültikler ile

(a) Uygulamajara başlamadan önce

ilgili hususlar:

öğıencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortalan yapılır.

(b) uygulamaya çıkacak öğrenciler, uygulamaya çılcnadan önce iş kazası ve meslek hastalığı

sigortası için "Öğrencilere

Ait Bilgi Fcrmu"nu

doidurarak,

ilgili dersin sorumlu

öğretim

elemaıu/elemanlanna imzalatıp öğrenci işleri ve mali işler birimine teslim eder.

(c) Uygulaması olan derslerde devamsız-lığını (teorik/uygulama) dolduran öğencinin derse
devamr durdurularak sigortası sonlandrrı]ır. Uygulaması o1arı dersin sorumlu öğretim elemanı

otomasyon sistemine öğrencinin devamsızlığını işleı ve sigorta işlemlerinin sonlandınlmasr
için devamsızlıktan kalan öğrenciieri yazılı olarak dekanlığa bildirir.

ALTINCIBÖLÜM
Kılık Kryafete İ[şkin Hükümler

MADDE 19- (i) Öğrenciler hemşirelik mesleğiııin

saygınlığına yakrşır ve hemşirelik

öğıeniminin özel şartlarının gerekirdiği klinik/a]an uygulamalannda uygun kılık ve kıyafet
içerisinde bulrınurlar.
Öğrencilerin kılık loyafetine ilişkin hususlar:
(2) Öğenciler, uygulamaiarda fakülte taıafindan belirlenen tiniformayı giymek ve aşağıda

belirtilen hususlara uymak zorundadir:

a)

Üniforma üsti! beyaz, göğils üstü tek cep, tizerinde varsa Fakiilte logosu ye1.
almalıdır. Üniforma üzerine d.iız beyaz vey a lacivert renkte hırka giyilebil|1,' ., ''

..
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b)

c)

Uniforma altı; klasik kesimli ve rengi ko},u ]acivert etek/paıtolondur.

Ayakkabı; altı ses çıkarmayacak malzemeden yapıimlş beyaz, siyah veya lacivert
renkte o'lmalıdır.

d)

Çorap; beyaz, siyah veya lacivert olmalıdır.

(3) Öğrenciler laboratuvar ve alan uygulamalarında beyaz önlfü giymek ve bütiin
uygulamaiarda öğrenci kimlik kartı takmak zorundadir.

(4) saçlar, kulağı kapatmayacak biçinrde ve normal duruşta enseden göm-lek yakasını
aşmayacak şekilde uzatılabiiir, uzun olnıası halinde omuza değmeyecek şekildb toplanarak
bağianmalı, temiz ve taraıunrş olmalıdır.

(5) Başörnisü veya şal, beyaz-siyah ,eya laciveıt olacak şekilde tek renk olmalı,
şal
kullanılması halinde uç kısımlan iiniformanın içinde yer almalıdır.
(6) Öğrenciler, enfeksiyon risklerinden korunmayı sağlamak amacıyla asepsi ilkelerine uygıın

o]aıak saat ve alyans üşında takr takarıazlat.
(7) Tımaklar kıs a, teıIiz, renksiz ojeli ya da ojesiz olmahdır. Üniforma dtizenini bozacak ya da

dikkat çekici şekilde makyaj yapı,lamaz.
(8) Öğrenciler aynca uygulama yaptıkları l«:rıım,ikuruiuşun

kılık kıyafet kurallanna da uymak

zorundadırlar.

rTDİNci BÖLt M
Öğrencilerin Disiplin İşlemleri

MADDE 20-

(1) Ögrenciler, uygulama yapüklan sağlık kurum ve kuruluşlannın kurallanna

uymak zorundadırlar. Uyguiamadaki yiik,ımlültiklerini yerine getirmeyen ve öğıenci kimliğine
yakışrnayan hal ve dawaıuşlarda bulunanlar hakkında "yiikseköğretim kurumları
Ögrenci

Disiplin Yönetıneliği" hiiki.imlerine göre işlem yapılır.
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sEKİzİNCiBöLtjM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 21-

Bu Yönergede yer almayan hususlarda, Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve
Öğetim YOnetmeliği hiikilmleri, faküte i<urulu ve fakiilte yönetim kurulu kararlan uygulanır.
(1)

Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu

Yönerge, Yalova Üniversitesi Senatosu taıafindarı onaylandığı tarihte

yı.irtirlüğe gireı.

Yürütme

MADDE 23-

(1) Bu yönerge

hiikiimleri Yalova Üniversitesi Rektörü tarafından viirütüliir_

'

,:!/

